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 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگره رده دررکو
: بيروت -.اعداد محمد علي قطب/ سوال و سوال في سيره الخلفا الراشدين رضي اهلل عنهم[ هزار] ۱۰۰۰   ۱

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۲ دارالدعوه، 
۳ BP  ۹۳  /۵ /۳ د 

۴۹۳۱ 
موسسه الخرسان : بيروت -.جمع و اعداد علي البصري /(ع)حکمه لالمام علي بن ابي طالب [ دو هزار] ۳۰۰۰ 

  .۱۲۳۱  = م ۳۰۰۱  = ق ۱۱۳۱ للمطبوعات، 
۲ BP  ۹۳  /۱ 

 ۱ ص ۶ م/
داراالشراق، : عمان -.اسامه نعيم مصطفي /قصه من قصص علي بن ابي طالب رضي اهلل وجه( صد) ۱۰۰ 

  .۱۲۳۳ =. م۳۰۰۲ =.ق۱۱۳۱ 
۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۱ ص ۳ م/
: قاهره -.محمد حسين المنشاوي /صه و قصه من حياه علي بن ابي طالب  کرم اهلل وجهق( صد) ۱۰۰ 

  .۱۲۳۱  =م۳۰۰۳ دارالفضيله، 
۱ BP  ۹۳  /۵ 

 ۲ ص ۳ ک/
فجر قرآن : قم -.احمد صادقي اردستاني /السالم درس زندگي از امام علي عليه[ چهارصد]چهارصد=  ۱۰۰ 

  .۱۲۳۱ کريم، 
۶ BP  ۹۳  /۵ /۳ د 

۴۹۳۳ 
  .۱۲۳۱ = م۳۰۰۰  = ق۱۱۳۰ دارالمرتضي، : بيروت -....کلمه الامام علي عليه السالم کلمات و حکم  ۳۱۰۰ 

۳ BP  ۹۳  /۵ /۲ پ 
۴۹۳۳ 

 = م ۳۰۰۰ موسسه االمال للمصبوعات، : بيروت -.حکمه لالمام علي بن ابي طالب عليه السالم[ پانصد] ۱۰۰ 
 ۱۲۳۱.  

۳ BP  ۹۳  /۵ 
 ۱ ص ۳ ع/

: قم -.گردآوري ابوالقاسم عليان نژادي /سرمشق از سخنان خضرت علي عليه السالم( دودهص)  ۱۱۰ 
  .۱۲۳۲ االم علي بن ابي طالب،  مدرسه

۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ ص ۳۵ پ/

تهيه و تدوين يوسف  /انضمام چهل گوهر علوي السالم به پرتو از جمال علي عليه[ صد و ده]صد و ده=  ۱۱۰ 
  .۱۲۳۰ فدک فاطمي، : قم -.انجمن اسالمي فرهنگيان استان قم [براي]پرست ؛ پوريزدان

۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۹۳ ص/

گردآوري دفتر مشاور رئيس  /(ع)داستان دوران جواني اميرالمومنين امام علي[ صد و ده]صد و ده=  ۱۱۰ 
  .۱۲۳۰ ، (انتشارات صدا و سيما)سروش : تهران -.سازمان صدا و سيما در امور جوانان

۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ س ۱ ع/

 /السالم داستان از معجزات و کرامات اميرالمومنين علي عليه[ سيصد و بيست]سيصد و بيست=  ۲۳۰ 
  .۱۲۳۳ سلسله، : قم -.عباس عزيزي

۱۳ BP  ۹۳  /قم -.محمدرضا رمزي اوحدي /السالم داستان از زندگاني امام علي عليه[ هزار و يک]هزار و يک=  ۱۰۰۱  ۱ ه  ۳ ر :
  .۱۲۳۱ د نوين، سعي

۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ /۶ ق  
 ۶ ش

تاليف  /همراه مظلوميت اميرالمومنين در نهج البالغه به( ع)داستان از زندگاني امام علي[ شصت و سه] ۶۲ 
  .۱۲۳۱ احمديه، [: قم] -.هادي قطبي

۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ الف  
 ۳ ب

  .۱۲۳۳ موسسه در راه حق، : قم -.رضا استادي /درس درباره امامت[ بيست و پنج]بيست و پنج=  ۳۱ 

۱۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ج ۳ ک/

تاليف  /(ع)پاي درس امام علي: نکته اخالقي، تربيتي[ سيصد و هفتاد و نه]سيصد و هفتاد و نه=  ۲۳۱ 
  .۱۲۳۱ سلسله، : قم -.محمدجواد جعفرنژاد

۱۶ BP  ۹۳  /۵ /۱۲۳۲ معارف اسالمي، بنياد : قم -.گردآورنده بنياد معارف اسالمي /آب و گل ۲ آ.  
۱۳ BP  ۹۳  /۱ /۱۲۳۱ صاله، [: قم] -.عباس عزيزي/ در دنيا، برزخ و قيامت( ع)آثار و برکات اميرالمومنين ۲ آ ۱ ع . 
۱۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۲ آ ۳۳ م/
هاشم : قم -.تاليف هاشم الناجي الموسوي الجزائري/ السالم في دار الدنيا آثار و برکات اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ وسوي جزايري، م
۱۱ PIR  ۳۵۵۵  

 ۴۹۳۳ ۹ آ  ۳۳۶ ي/
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.پرور محمدرضا دين/ آخرين پيام بر آخرين پيامبر

۳۰ BP  ۹۳  /۵ 
 ۶ ف ۶ و/

: نتهرا -.نادر فضلي/ السالم در بستر شهادت نامه حضرت اميرالمومنين علي عليه وصيت: آخرين ديدار
 . ۱۲۳۳ مهرآوران، 

۳۱ BP  ۲۱  /۹ /۹ آ ۵ ع 
۴۹۳۹ 

پيام : تهران -[.۳ ويراست ] -.قلم مرتضي العسکري ؛مترجم محمدباقر اديبي الريجاني ه/ آخرين نماز پيامبر
 . ۱۲۳۲ يوسف، 

۳۳ BP  ۹۳  /۵ 
 ۲ ب ۶ و/

 . ۱۲۳۱ لوح محفوظ، : قم -.اکبر بابازاده علي/ السالم آخرين وصيت حضرت علي عليه

۳۲ BP  ۲۵۳  /۳ 
 ۱ آ ۳ ت/

 . ۱۲۳۳ موسسه نبا، : تهران -.اکبر تالفي علي/ آداب عيد غدير

۳۱ BP  ۲۵۳  /۳  
 ۱ آ ۲ خ/

 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.تهيه و تنظيم خانه کودک/ آداب عيد غدير

۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ ۱۲۳۱ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ آدمهاي خوب و بد از منظر نهج البالغه . 
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 ۱ الف ۳ الف/

۳۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۲ ب

خدمات فرهنگي رسا، : تهران -.عبدالعلي بازرگان/ با مخالفين سياسي( ع)رفتار علي: آزادي در نهج البالغه
 ۱۲۳۳ . 

۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۱ آ/

 . ۱۲۳۱ انش و انديشه معاصر، د: تهران -[.سفارش کانون انديشه جوان به]بزرگي ؛ احمد جهان/ آزادي سياسي

۳۳ BP  ۹۳/۵۳  /۱۲۳۱ بوستان دانش، : قم -.پرور محمد دين[ مولف(/ ]السالم عليه)آزادي سياسي در سيره امام علي ۳ د ۱ آ . 
۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ش ۳ س/
و  دانش: تهران -[.سفارش کانون انديشه جوان به]شکراللهي ؛( نادر)مرتضي / شناسي حکومت ديني آسيب

 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 
۲۰ BP  ۴۵۶  /۵ 

 ۵ آ ۳ م/
مولف مهدي مهريزي؛ تدوين دفتر تحقيقات و تدوين متون / (۱ )آشنايي با متون حديث و نهج البالغه 
 . ۱۲۳۳ مرکز جهاني علوم اسالمي، دفتر نشر و تحقيقات، : قم -.درسي مرکز جهاني علوم اسالمي

۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳۱ ش/

سازمان : تهران -.حميدرضا شيخي ؛بامقدمه و نظارت محمد واعظزاده خراساني/ ا نهج البالغهآشنايي ب
 . ۱۲۳۱ ، (سمت)مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها 

۲۳ BP  ۹۳/۵۵  
 ۵ آ ۵۱ ح/

 . ۱۲۳۰  دار الثقلين،: قم -.جعفر حسيني/ السالم و پاسخ به چند شبهه آشنايي با نهج البالغه امام علي عليه

۲۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۵ ۳۵۱۴ ح ۹ م/

 [فارسي. حياه امير المومنين عليه السالم عن لسانه ]
جامعه مدرسين حوزه : قم -.ترجمه مجيد حيدري فر. تاليف محمد محمديان / آفتاب آمد دليل آفتاب

 . ۱۲۳۰ دفتر انتشارات اسالمي، .علميه قم 
۲۱ PIR  ۳۳۲۳  

 ۴۹۳۶ ۳ آ ۱۵ ب/
 . ۱۲۳۶ پيام آزادي، [: تهران] -.نوشته غالمرضا آبروي ؛تصويرگر محسن زماني/ فينآفتاب ص

۲۱ BP  ۹۳  /۳۵ الف  
 ۴۹۳۶ ۳ آ

نشر مولود : قم -.محمدباقر انصاري/ السالم در کعبه گزارشي کامل از والدت اميرالمومنين عليه: آفتاب کعبه
 . ۱۲۳۶ کعبه، 

۲۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ آ ۳۳ ت/

 . ۱۲۳۰ نشر ميعاد، : تهران -.امير توانا(/ ع)ل امام عليآفتاب اليزا

۲۳ BP  ۹۳  /۹ /زاده محقق و نويسنده احمد محسن.../ در چهل آيه( ع)آفتاب نجف مقام و منزلت اميرمومنان امام علي ۳ آ ۹ م.- 
 . ۱۲۳۱ دار النور، : قم

۲۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ آ ۲ ب/

 . ۱۲۳۳ بدر، : تهران -.اکبر بابازاده تاليف علي/ آفتاب واليت

۲۱ BP  ۵۹  /۳ 
 ۳ آ ۳ الف/

= م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.محسن امين.../ حمزه بن عبدالمطلب . ابوطالب . آل ابي طالب 
 ۱۲۳۱ . 

۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ آ ۶ ج/

سالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد ا: تهران -.نگارش و پژوهش محمدمهدي جعفري/ آموزش نهج البالغه
 . -۱۲۳۲ سازمان چاپ و انتشارات، 

۱۱ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۴۹۳۵ ۶۳ ج/

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان : تهران -.نگارش پژوهش محمدمهدي جعفري/ آموزش نهج البالغه
 . ۱۲۳۰ چاپ و انتشارات، 

رات دفتر تبليغات اسالمي انتشا)بوستان کتاب : قم -.آموزه هاي عرفاني از منظر امام علي عليه السالم  ۱۳
 . ۱۲۳۱ ، (حوزه علميه قم

۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۳ ر

جواد رفيعي، محمدرضا آقايي؛ تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در / هايي از نهج البالغه آموزه
 . ۱۲۳۱ انتشارات معارف، : تهران -.دانشگاهها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي

۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ آ ۳ ک/

، (انتشارات صدا و سيما)سروش : تهران -.فريبا کلهر/ السالم براساس زندگي امام علي عليه: آن سه مرغابي
 ۱۲۳۱ . 

۱۱ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۴ ث  ۳۵ س/
۴۹۳۹ 

 . ۱۲۳۲ بنياد معارف اسالمي، : قم -.محمدتيجاني تونسي ؛ترجمه محمدجواد مهري/ آنگاه هدايت شدم... 

۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ الف ۳ ن/

حيدرعلي / در موضوع نماز( ع)حديث از موالي متقيان حضرت علي ۱۱۰ مشتمل بر : آهنگ معراج
 . ۱۲۳۱ انصار، : مشهد -.ابوالفضلي

۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ /قام باعداده مرکز المصطفي للدراسات / بحث في خطب حجه الوداع و تفسير آيات الغدير: آيات الغدير ۳ آ
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ مرکز المصطفي للدراسات االسالميه، : قم -.رعايه السيستانياالسالميه، ب

۱۳ BP  ۴۵۱  /۱ الف ۳ و 
۴۹۳۳ 

 -[.مصحح محمدمهدي ارفع]کاظم ارفع ؛/ السالم در پرتو فضائل اميرالمومنين علي عليه: آيات الواليه
 . ۱۲۳۱ فيض، : تهران
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۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ آ ۹ م/

جامعه مدرسين حوزه : قم -.مولف محمد محمدي اشتهاردي/ پيامبر در نهج البالغه آيات قرآن و گفتار
 . ۱۲۳۱ علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

۱۰ BP  ۴۵۱  /۱۲۳۱ نسل جوان، : قم -.نژادي مکارم شيرازي ؛تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان/ آيات واليت در قرآن ۳ م ۳ و . 
۱۱ BP  ۴۵۲  /۶۵۱ 

 ۳ آ ۵ ح/
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ يه التطهيرآ

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۶ = م  ۳۰۰۱ عاشورا، [: بي جا] -.آيه التطهير في من نزلت ؟  ۱۳
۱۲ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ آ  ۵۹ ح/
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ آيه المباهله

۱۱ BP  ۲۲۹  /۳ 
 ۳ آ ۱۱ ح/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ آيه الواليه

۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ب ۳ ع/

 -.سعيد بهشتي/ السالم پژوهشي در نظام تربيت عقالني، بر مبناي سخنان امام علي عليه: آيين خردپروري
 . ۱۲۳۰ گي دانش و انديشه معاصر، موسسه فرهن: تهران

۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۴ ۳ ع ۳ د/

: مشهد -.گردآوري و تنظيم محمدعلي عالقمند تبريزي/ السالم يابي از ديدگاه امام علي عليه آيين دوست
 . ۱۲۳۱ جليل، 

۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ج ۳ س/

دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمدصفر جبرئيلي ؛به/ آئين کشورداري
 ۱۲۳۱ . 

۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۶۶ ۲ ف

تاليف محمد فاضل لنکراني؛ تقرير و تنظيم حسين / السالم آيين کشورداري از ديدگاه امام علي عليه
 . ۱۲۶۶ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.کريمي

۱۱ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۲ ش

اسوه، [: تهران] -.، مشفق کاشاني(جذبه)بانتخاب محمود شاهرخي (/ ع)از انوار علي آئينه آفتاب پرتوي
 ۱۲۶۱ . 

  BP  ۹۳ م ۶۰
/ ق۵۱۲۲  ۱ ۴۹۳۱ 

 . ۱۲۳۱ فرهنگ مکتوب، : تهران -.اکبر قرشي تاليف علي/ البالغه آئينه نهج

۶۱ BP  ۲۳  /۲ /۹۱ م  
 ۳ آ

 . ۱۲۳۳ بقيه اهلل، : قم -.مولف الهام مخدومي/ آئينه همسران

۶۳ BP  ۴۹۶  /۳ 
 ۲ الف ۳ ع/

م  ۳۰۰۲ = ق ۱۱۳۱ دار الغدير، : قم -.تاليف عبدالکريم العقيلي/ ابحاث في سر الخطاب في الکتاب من الکتاب
 = ۱۲۳۳ . 

۶۲ BP  ۲۲۹  /۲ 
 ۲ الف ۵ ح/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.الحسيني الميالني علي/ بکر ابطال ما استدل به المامه ابي

۶۱ BP  ۴۵۲  /۵ 
 ۵ ح ۲ الف/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ السالم ابن تيميه و امامه علي عليه

۶۱ BP  ۲۹۹  /۳ 
 ۱ ش/

 -[.عتيگردآورنده دفتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار معلم شهيد دکتر علي شري]از علي شريعتي ؛/ ابوذر
 . ۱۲۶۱ الهام، [: تهران]

۶۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۱ د ۳ ج

دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ ابوذر غفاري
 ۱۲۳۳ . 

  BP  ۲۵/۶ م ۶۳
 ۴۹۳۱ ۲ الف ۳ خ/

 . ۱۲۳۱ =ق۱۱۳۶ دارالغدير، : قم -.عبداهلل شيخ علي الخنيزي/ ابوطالب مومن قريش

 . ۱۱ دارالقلم للتراث، [: بي جا]  -.تاليف محمدالخضري بک/ اتمام الوفاء في سيره الخلفاء  ۶۳
۶۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۲ الف ۵ م/
 . ۱۲۶۳ .=ق۱۱۰۱ شريف الرضي، : قم -.اثبات الوصيه لالمام علي بن ابي طالب

۳۰ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۲ الف ۵ م/

موسسه : قم -.بن علي الهذلي المسعودي بن الحسين ابوالحسين علي/ البط بن ابي اثبات الوصيه لالمام علي
 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۶ . = ق۱۱۱۳ انصاريان، 

۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۲ الف ۳ ع/

بن  القاسم الحسن الدين ابي المنسوب الي عالمه جمال/ السالم طالب عليه بن ابي اثبات الوصيه لالمام علي
ه الحلي ؛تقديم و تعليق محمدهادي االميني؛ تحقيق محمدحسين مطهر المشتهر بالعالم يوسف ابن
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۲ السالم،  المکتبه المتخصصه باميرالمومنين علي عليه: مشهد -.رحيميان

۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۶۵۱۴ ن ۱ ش/
۴۹۳۵ 

عه جام: قم -[.۳ ويرايش ] -.الدين ؛مترجم علي دواني مولف عبدالحسين شرف/ اجتهاد در مقابل نص
 . ۱۲۳۱ مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

۳۲ BP  ۹۳  /۹۵ اهلل تعالي وجهه کي مکمل و  حضرت علي مرتضي کرم)تراب  احسن االنتخاب في ذکر معيشه سيدنا ابي
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يه، کتب خانه انور: لکهنو -.مولفه محمدعلي حيدر قلندر علوي کاکوروي(/ مفصل سوانح کامستند ماخذ ۵ الف ۳ ح/
 . ۱۲۳۱ . = م۳۰۰۰ . = ق۱۱۳۱ 

۳۱ BP  ۲۴۴  /۳ ش  
 ۹ الف

الدين الحسيني  تاليف نوراهلل الحسيني المرعشي للتستري ؛مع تعليقات شهاب/ احقاق الحق و ازهاق الباطل
 . - ۱۲ . =   ق۱۱ اهلل المرعشي العامه،  مکتبه آيه: قم -.اهتمام محمود المرعشي المرعشي النجفي؛ به

۳۱ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۲۳۲ الف/

شرح نهج البالغه ( )ع)طالب بن ابي من کالم موالنا و امامنا اميرالمومنين علي: اختيار مصباح السالکين
: مشهد -.بن ميثم البحراني ؛تحقيق و تقديم و تعليق محمدهادي االميني بن علي تاليف ميثم(/ الوسيط

 . ۱۲۶۶ . = ق۱۱۰۳ مجمع البحوث االسالميه، 
۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۲۶ الف/
 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]

 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ اخالص
۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۳ ۹ الف ۹ الف/
 [برگزيده. فارسي. نهج البالغه]

 -.محمدآصف فکرت[ گردآورنده و مترجم(/ ]ع)کالم امام علي ۱۱۰ ترجمه و شرح منظوم : اخالص عمل
 . ۱۲۳۱ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد

۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۴۶ خ

 [عربي -فارسي . خطبه همام. برگزيده. نهج البالغه]
با استفاده از دروس نهج البالغه مکارم شيرازي؛ تاليف اکبر (/ خطبه متقين)اخالق اسالمي در نهج البالغه 

 . ۱۲۳۳ ، (ع)طالب بن ابي مدرسه االمام علي: قم -(.خادمي اصفهاني)خادم الذاکرين 
۳۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۹ الف ۱ خ/
= ق  ۱۱۳۱ دارالمرتضي، : بيروت -.بقلم محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان(/ ع)اخالق االمام علي 

 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ 
۳۰ BP  ۹۳  /۱ 

 ۹ الف ۱ ع/
 . ۱۲۳۱ ق، اخال: قم -.عباس عزيزي/ السالم اخالق امام علي عليه

۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۹ الف ۲ ت/

دفتر نشر ممتاز، : تهران -.از تاليفات محمدمهدي تاج لنگرودي واعظ/ السالم اخالق اميرالمومنين علي عليه
 ۱۲۳۱ . 

۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۹ الف ۱ الف/

 . - ۱۲۳۶ فيض، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ اخالق در نهج البالغه

۳۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳۶ ر ۳ س/

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.کانون انديشه جوان[ سفارش به] -مقصود رنجبر / اخالق سياسي

۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ذ ۹ الف/

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان اکبر ذاکري؛ به علي/ اخالق کارگزاران

۳۱ PJA  ۵۲۳۳  /۳ س  
 ۴۹۳۹ ۱ الف

بن  خمسمائه مثل و حکمه من الشعر العربي تماثل خمسمائه قول من اقوال علي: ادب االمثال و الحکم
: مشهد -.تاليف طالب السنجري ؛مراجعه صفاءالدين البصري؛ الخط عالء البصري/ السالم طالب عليه ابي

 . ۱۲۳۲ مجمع البحوث االسالميه، 
۳۶ BP  ۲۶۳  /۴ 

 ۹۵۴۵ ص ۳۵ ع/
 [برگزيده .صحيفه علويه]

بن صالح السماهيجي ؛شرح اسماعيل  جمع عبداهلل/ او الصحيفه العلويه "السالم عليه"ادعيه االمام علي
 . ۱۲۳۶ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۳ دار المرتضي، : بيروت -.دخيل محمد علي اليوسف، تقديم علي

۳۳ BP  ۲۶۳  /۴ 
 ۱ الف ۳۵ ع/

: بيروت -.تحقيق عبذالرحمن خويلد/ ۰ (ع)ام علي بن ابي طالب ادعيه االيام السبعه و السيفي و االختام لالم
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۲ = ق ۱۱۱۲ دارالبالغه، 

۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ د ۱ م/

 . ۱۲۳۱ نشر دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ اخالق اداري در نهج البالغه: ارباب امانت

۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ الف ۳ الف/

 . ۱۲۳۲ = م  ۱۱۱۱ حق برادرز، : الهور -.عبداهلل امر تستري/ اميرالمومنين ارجح المطالب في سيرت

۱۰ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۱ الف  ۶ ن/

 . ۱۲۳۰ شکوري، : قم -.تاليف عباس نصر/ ارزش تاريخ در نهج البالغه

۱۱ PJA  ۱۳۳۲  
 ۱ الف ۳ ع/

ق  ۱۱۳۰ دارالرسول االکرم، . ضا دارالمحجه البي: بيروت -.محسن عقيل/ اروع ما قيل في محمد و اهل البيته
 . ۱۲۳۳ =م  ۱۱۱۱ = 

۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۲۵۱۴ ف  ۳۵ س/
۴۹۳۹ 

 . ۱۲۳۲ بنياد معارف اسالمي، : قم -.محمدتيجاني سماوي ؛ترجمه محمدجواد مهري/ از آگاهان بپرسيد

۱۲ BP  ۹۳  
 ۱۲ الف ۲ ع/

 . ۱۲۳۲  پيام حجت، -.نويسنده نرگس عامري/ از امام اول چه مي دانيم ؟
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۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۳۲۹۲ ب/

 [خطبه همام. برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
ويرايش ] -.پرور الدين دين مترجم جمال/ هاي نهج البالغه پيرامون تقوا ترجمه خطبه: از پارسايان برايم بگو

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -[.؟۳ 
۱۱ BP  ۲۵۳  /۳ 

 ۱ الف ۳۳ م/
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۳ ، (عج)مدرسه االمام المهدي[: قم] -.علي موحد ابطحي/ از زالل زمزم غدير

۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۶ الف/

 . ۱۲۳۰ بنياد نهج البالغه، : تهران -.مدرسه مکاتباتي نهج البالغه/ از علي آموز

۱۳ BP  ۹۳  /۳ /مشهذ -.ويراستار اصغر ارشاد سرابي: فاخر فرهنگي به کوشش گروه رجال و م/ از علي آموز اخالص عمل ۱ الف :
 . ۱۲۳۱ مرکز خراسان شناسي، . آستان قدس رضوي 

۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ الف ۱ پ/

نسيم کوثر، : قم -.تاليف کاظم پرپنچي/ سيري در تاريخ سياسي پنجاه ساله صدر اسالم: از غدير تا عاشورا
 ۱۲۳۳ . 

۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ الف ۳ ق/

سازمان : تهران -.نويسنده ميرعظيم قوام(/ ع)سال امامت حضرت علي ۲۰ داستان : ر تا محراباز غدي
 . ۱۲۳۰ عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، معاونت روابط عمومي، 

۱۰۰ PIR  ۳۴۵۲  
 ۱ الف ۳۹۱ ف/
۴۹۳۵ 

الب رباعي و غزل السالم در ق طالب عليه بن ابي سيري اجمالي در آفاق زندگاني امام علي: از کعبه تا محراب
 -."سهي"اهلل صاحبکار  ؛مقدمه ذبيح "شفق"سروده محمدجواد غفورزاده / با سالمي بر خورشيد

 . ۱۲۳۰ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد
۱۰۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۱ الف ۹ الف/
نصايح، : قم -.مهدي احمدي(/ السالم از والدت تا شهادت فضائل و کرامات امام علي عليه)از کعبه تا محراب 

 ۱۲۳۰ . 
۱۰۳ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۱ الف ۲ خ/
حسين آل حسن .../ نگرشي بر مسئله خالفت و امامت در مسير تاريخ از: از کوير سقيفه تا دولت کريمه

 . - ۱۲۳۳ مشهور، : قم -.نژاد نصراله -اهتمام ن  الخادميان ؛به
۱۰۲ PIR  ۱۴۳۹  /۳ د  

 ۱ الف
 . ۱۲۳۰ نهاوندي، : قم -.قانگردآورنده احمد ده/ از محرم تا غدير

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ق ۳ س/

 . ازمنه الخالفه و االمامه و آثارها المعاصره عرض و دراسه

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۵ ب ۳۶ ع/

سازمان خودکفايي : تهران -.مترجم حسن علي اکبري. نويسنده محمد بستاني / استراتژي نظامي امام علي
 . ۱۲۳۳ بسيج، 

۱۰۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳۳ ت/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي/ ]استغفار

۱۰۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳۵۱۴ س ۶ م/
۴۹۳۶ 

 :قم -.محمدرضا المظفر ؛ترجمه محمدجواد حجتي کرماني/ "يک بحث جالب تاريخي"اسرار سقيفه 
 . ۱۲۳۶ موسسه انصاريان، 

۱۰۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۵ الف ۳۹ الف/
۴۹۳۳ 

/ گزارش تحليلي از لحظه به لحظه واقعه غدير خم متن کامل و مقابله شده خطبه غدير: اسرار غدير
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ نشر مولود کعبه، : قم -[.؟۲ ويرايش ] -.محمدباقر انصاري زنجاني

۱۰۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۵ الف ۳ ق/

 . ۱۲۳۰ اميرکبير، : تهران -.اهلل قنبري همداني تاليف حشمت/ ساعده اسرار و آثار سقيفه بني

۱۱۰ BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۵ الف ۲ ز/

تاليف ابي عبدالرضا عبداهلل بن محمد بن عباس / اسمااميرالمومنين االمام  علي بن ابي طالب عليه السالم
 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۲ الکرم، دارالرسول ا. دارالمحجه البيضا: بيروت -.الزاهد

۱۱۱ BP  ۹۳  /۳ ص  
 ۵ الف

/ دراسه شامله. شخصيه عصره . اسمي المطالب في سيره امير المومنين علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه 
 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ مکتبه الصحابه، : شارجه -.تاليف علي محمد محمد الصالبي

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۵ الف ۵ د/

 . ۱۲۳۳ السالم،  موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -.محمد دشتي/ و مدارک نهج البالغه اسناد

۱۱۲ BP  ۹۳  /۱ /۲ الف  
 ۵ الف

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجوزي / اسني المطالب في مناقب سيدنا علي بن ابي طالب
کتابخانه عمومي امام : نياصفها -.تقديم و تحقيق و تعليق محمد هادي االميني. الشافعي

 . ۱۲۱۳ = ق  ۱۱۰۰ ، (ع)اميرالمومنين
۱۱۱ BP  ۲۳  /۶ 

 ج .۴ ۲ ي ۲ ط/
 . ۱۲۳۳ ريحان، : تهران -.نويسنده عبدالحسين طالعي/ بن نباته اصبغ

۱۱۱ BP  ۲۳  /۱۲۳۱ کمت، نشر ح: تهران -.نوشته محمد بحرالعلوم ؛ترجمه محمود گلزاري/ اصحاب اميرالمومنين ۶ الف ۹ ب . 
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۴۹۳۳ 

۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ه ۵۶ الف/

موسسه فرهنگي دانش و انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان حسين هاشمي؛ به/ اصالحات
 . ۱۲۳۱ معاصر، 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ الف ۵۶ الف/

 . ۱۲۳۱ ياقوت، : قم -.حسين ايراني/ اصالحات از منظر نهج البالغه

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ س ۵ الف/

 . ۱۲۳۰ محقق، : مشهد -.تاليف محمدرضا سوقندي(/ ع)اصالحات و اصالح طلبي در آيينه انديشه امام علي

۱۱۱ BP  ۴۳۹  /۵ 
 ۶ الف ۳ آ/

موسسه االمام : قم -.الغطاء ؛تحقيق عالء آل جعفر کاشف تاليف محمدالحسين آل/ اصل الشيعه و اصولها
 . - ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ ، (ع)علي

۱۳۰ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۵ ۲ س/

 [فرمان مالک اشتر. برگزيده. فارسي. نهج البالغه]
گردآوري سازمان / ]السالم به مالک اشتر استاندار مصر فرمان اميرالمومنين عليه: اصول عدالت علوي

 . ۱۲۳۰ موسسه فرهنگي قدر واليت، : تهران -[.عقيدتي سياسي نيروي انتظامي
۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳۳ ر ۳ س/
موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.کانون انديشه جوان[ سفارش به]محمدجواد رودگر ؛/ ل گرايياصو

 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 
۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ خ ۱ م/
موسسه فرهنگي : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان حسين خنيفر ؛به/ اصول مديريت و وظايف مديران

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، 
۱۳۲ BP  ۹۳  /۵۵ 

 ۴۹۳۳ ۲ الف ۵ د/
 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي/ اطالعات مقدماتي نهج البالغه

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ک ۳۵ م/

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محقق علي کريميان ؛به/ اعتدال

۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۳۶۳ غ  ۳ الف/

مند، محمد محدث ؛راجعه و تنسيق فاضل  اعداد عبداهلل محمدي، محمد بهره[/ اميني]اعالم الغدير 
. = ق۱۱۱۰ لجماعه المدرسين في الحوزه العلميه بقم، موسسه النشر االسالمي، [: قم] -.الحسيني الميالني

 ۱۲۶۱ . 
۱۳۶ BP  ۹۶  /بيتمجمع جهاني اهل ال -.اعالم الهدايه ۶ الف . 
۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۴ 

 ۱ س/
 [برگزيده. نهج البالغه]

بن ناصر السرخسي ؛للمحقق ضبط نصه و حقق متنه عزيزاهلل  علي[ طالب بن ابي علي/ ]اعالم نهج البالغه
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ عطارد، : وزاره الثقافه و االرشاد االسالمي، موسسه الطباعه و النشر: تهران -.العطاردي

۱۳۳ BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ الف ۲ د/

 . ۱۲۳۱.۱۲۳۳ ، (ع)خادم الرضا: قم -.تاليف مهدي دانشمند/ افسانه خالفت

مجمع العالمي الهل البيت عليهم : قم -.تاليف عبدالرحيم موسوي/ افضليه االمام عليه السالم  علي الصحابه  ۱۳۱
 . ۱۲۳۰ = ق  ۱۱۳۳ السالم، 

۱۲۰ BP  ۲۲۹  
/ الف۵۱  ۳ 

 . ۱۲۳۳ نباء، : تهران -.؛مولف جمعي از معلمان/  ي غدير نوشتارهاي معلمان درباره اي از گزيده: افق روشن

۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۵ ف/

بررسي رويدادهاي تاريخي صدر اسالم به بيان اميرالمومنان علي عليه السالم  به : افق هاي تيره تاريخ  
موسسه : تهران -.تاليف نادر فضلي/ هبيان امير المومنان علي عليه السالم بر اساس خطبه شقشقي

 . ۱۲۳۱ فرهنگي و انتشاراتي مکيال، 
۱۲۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ ش ۳۵ الف/
موسسه فرهنگي دانش و : تهران -[.سفارش کانون انديشه جوان به]شريعتي ؛... ا روح/ هاي ديني اقليت

 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 
۱۲۲ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ الف ۵ ح/
تاليف ابوالحسن (/ السالم عليهم)طالب و االئمه المعصومين بن ابي ه اميرالمومنين عليالدين بوالي اکمال

 . ۱۲۳۱ راز توکل، : مشهد -.السيف الحسامي ابن
۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۳۵  

 ۳ الف  ۳ الف
اعداد و تکميل مهدي / الفتح عبدالواحدبن محمد محفوظبن عبدالواحد آمدي اکمال غرر الحکم ابي

 . ۱۲۳۳ ما،  دليل: قم -.االنصاري القمي
۱۲۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ الف ۳۹ الف/
 . ۱۲۳۲ دليل ما، : قم -.محمدباقر انصاري/ هاي کنجکاوانه به حادثه عظيم غدير ؟ نگاه...اگر در غدير بوديم

۱۲۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۲۵ ب/

: قم -.عبدالرحمن باقرزاده/ سالمال داستانهايي از نيازمنديهاي خلفا به اميرالمومنين عليه: نبود( ع)اگر علي
 . ۱۲۳۳ نصر، 

۱۲۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۶ ن ۱ ش/

 -.الدين الموسوي؛ قدم له محمدصادق الصدر تاليف عبدالحسين شرف/ اجتهاد في مقابل النص= االجتهاد 
 . ۱۲۳۱ =م  ۳۰۰۱ . = ق۱۱۳۲ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت
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۱۲۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ م ۱ م/

= م  ۱۱۱۳ الغدير، : بيروت -.محسن باقر الموسوي/ النظام االداري  عنداالمام علي عليه السالم االداره و
 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۱۱ 

۱۲۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ الف ۲ ط/

 -.مولف محمدرضا الطبسي النجفي(/ ع)اربعون حديثا من االربعين في فضائل اميرالمومنين = االربعون 
 . ۱۲۳۲ = م ۱۳۰۰۱ . = ق۱۱۳۱ دارالوال، : بيروت

۱۱۰ BP  ۹۳  /۵ 
 ۱ الف ۹ م/

تاليف احمد / السالم االربعون حديثا في فضائل اميرالمومنين  و سيده نسا العالمين بروايه عايشه عليه
 . ۱۲۶۱ =م ۱۱۱۰ =ق ۱۱۱۰ البالغ، : بيروت -.المحمودي

۱۱۱ BP  ۴۱۹  /۹ 
 ۹ م/  ۵۲ الف

محمد  تاليف المفيدالحافظ ابي/ السالم ائل علي اميرالمومنين عليهاربعين عن االربعين في فض= االربعين ... 
وزاره [: طهران] -.الخزاعي ؛تحقيق محمدباقر المحمودي بن احمدبن الحسين النيسابوري عبدالرحمن

 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ الثقافه و االرشاد االسالمي، موسسه الطباعه و النشر، 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ الف ۳ ج/
المولف / السالم السالم ويليه اسماء اوالده عليهم في فضائل االمام اميرالمومنين عليه: اربعين =االربعين 
مجمع البحوث : مشهد -[.۳ ويرايش ] -.الدين المحدث الهروي ؛تحقيق محمدحسن زبري جمال

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ االسالميه، 
: بيروت -.تاليف محمد فاظل المسعودي/ حانيهاالسرار العلويه في المقامات الملکوتيه و المعاني الرو  ۱۱۲

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ داراالرشاد، 
= م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.السالم االعجازالعلمي عند االمام علي عليه  ۱۱۱

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ الف ۳۶ س/
موسسه : قم -.کمال السيد/ رون ايامي و يکشف لکم عن سرائريغذا ت: اواصلب من االيام اعلي= االعلي 

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ انصاريان، 
۱۱۶ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ الف ۳ م/
 -.محمد بن النعمان العکبري الملقب بالشيخ المفيد/ االفصاح  في االمامه علي بن لبي طالب عليه السالم

 . ۱۲۶۳ . = م۱۱۳۱ . = ق۱۱۰۱ دار المنظر، : بيروت
۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۴۹۶۵ ۳ الف ۳ ع/
 [االلفين الفارق بين الصدق والمين]

بن  الحسن الدين تاليف جمال/ السالم طالب عليه بن ابي في امامه موالنا اميرالمومنين علي: الفين= االلفين 
ت، موسسه االعلمي للمطبوعا: بيروت -.قدم له حسين االعلمي. المطهر المعروف بالعالمه الحلي  يوسف

 . ۱۲۶۰ . = ق۱۱۰۳ 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ الف ۲ ع/
  -[ ۱۲۱=   ۱۱۶] مکتبه العرفان، : بيروت -.تاليف عبدالفتاح عبدالمقصود/ طالب بن ابي امام علي= االمام 

 . ؟۱۱۳۱ 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۳ الف  ۹ ر 

۴۹۳۵ 
المنير : تهران -.الرحماني الهمدانياحمد / السالم من حبه عنوان الصحيفه طالب عليه بن ابي علي امام= االمام 

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ الطباعه و النشر، 
۱۱۰ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ الف  ۳۳۴۶ م/
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ مرکز الرساله، : قم -.اسالم الموسوي/ سيره و تاريخ( ع)امام علي = االمام 

۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۱ م/

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۲ مدرسي،  -.يف محمد تقي مدرسيتال/ قدوه الصديقين( ع)امام علي= االمام 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۱ ۳ الف ۳ آ/

موسسه انصاريان، : قم -.اللهي ؛ترجمه کمال السيد تاليف مهدي آيت/ السالم امام علي عليه= االمام 
 [. ؟۱۲۳۱ ]

۱۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۱۹ الف ۳ ف/
۴۹۳۳ 

: قم -.ايماني ؛ترجمه يحيي کمالي البحراني تاليف مهدي فقيه/ لخلفاءالسالم في آراء ا امام علي عليه= االمام 
 . ۱۲۳۳ = ق ۱۱۳۰ موسسه المعارف االسالميه، 

۱۱۱ BP  ۴۵۱  /۱۲۳۲ ، (ع)محبان الحسين: تهران -.محمد علي طالب/ السالم مراه القرآن علي عليه امام= االمام  ۳ ع ۳ ع . 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۳ ع  ۱ ق 

۴۹۳۵ 
 . ۱۲۳۰ موسسه الصادق، : تهران -.محمدکاظم القزويني/ السالم من المهد الي اللحد علي عليه امام =االمام 

۱۱۶ BP  ۹۳  /۳ ع ۱ ق 
۴۹۳۴ 

 . ۱۲۳۱ موسسه النعمان، : بيروت -.محمدکاظم القزويني/ السالم من المهد الي اللحد علي عليه امام= االمام 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۳ الف ۳ م/

. = ق۱۱۳۲ محبين، : قم -[.؟۳ ويرايش ] -.محمدابراهيم الموحد/ علي في االحاديث النبويه ماما= االمام 
 . ۱۲۳۱ . = م۳۰۰۳ 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۳۲ م/

 . ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۱ . = ق۱۱۱۱ الغدير، : بيروت -.عباس المال فاضل/ علي و منهجه في القضاء امام= االمام 

۱۱۱ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۵ ع

 . ۱۲۶۱ = ق  ۱۱۰۶ = م  ۱۱۳۶ دارالزهرا، : بيروت -.تاليف سعيد عسيلي/ االمامان علي و الحسن
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۱۶۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳ ف/

 . ۱۲ موسسه طريق الحق، : قم -.مولف لجنه التحرير في طريق الحق/ االمام اول

۱۶۱ BP  ۹۳  /المکتب العالمي، : بيروت -.بقلم محمد حسين آل ياسين/ وتاريخ السالم سيره ابي طالب عليه االمام علي ۳ الف  ۳ آ
 . ۱۲۱۶ =م  ۱۱۳۳ = ق  ۱۲۱۳ 

۱۶۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۲ الف/

 . ۱۲۳۱ = م ۱۱۱۶ دارالمعارف، : قاهره -.توفيق ابو علم/ االمام علي بن ابي طالب

۱۶۲ BP  ۹۳  /اعتني به و راجعه احمد عوض ابو . يف محمد رضاتال/ االمام علي بن ابي طالب رابع الخلفا الراشذين ۳ الف  ۶ ر
 . ۱۲۳۲ ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ المکتبه العصريه، : بيروت -.الشباب

۱۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ /۱ غ  
 ۳ الف

: بيروت -.زهير حسين غزاوي(/ القلب والسيف)االمام  علي بن ابي طالب  عليه السالم انسان للمستقبل 
 . ۱۲۳۳ =م ۳۰۰۲ = ق۱۱۳۱ دارالهادي، 

۱۶۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۲ = م  ۱۱۱۱ دالفکر الحديث، : بيروت -.حسن زين الدين/ االمام  علي بن ابي طالب و تجربه الحکم ۳ الف ۳ ز . 
۱۶۶ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ الف ۵ ح/
دارالمحجه، . دارالرضا : بيروت -.احمد شکر الحسيني/ و سراهلل المکنون( ص)االمام علي خليفه الرسول اهلل 

 ۱۱ . 
۱۶۳ BP  ۹۳  /۵ 

 ۳ الف ۲ ي/
 . ۱۲۶۲ = م  ۱۱۳۱ دارو مکتبه الهالل، : بيروت -.بقلم خليل ياسين/ االمام علي رساله و عداله

۱۶۳ BP  ۹۳  /موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.عبدالحميد المعاصر/ االمام علي سيرته الذاتيه و فکر الحضاري ۳ الف  ۳ م
  .۱۲۳۱ = م  ۱۱۱۳ = ق ۱۱۱۳ 

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۶ موسسه ام القري، : بيروت -.في عيون الشاعر بولس سالمه( ع)االمام علي   ۱۶۱
قاسم خضير / االمام علي عليه السالم رائد العداله االجتماعيه و السياسيه علي ضوء تقرير االمم المتحده  ۱۳۰

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ داراالضوا، : بيروت -.عباس
۱۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ الف ۳ ص/
: بيروت -.محمد حسين علي الصغير/ سيره و قياده في ضو المنهج التحليلي.السالم  االمام علي عليه

 . ۱۲۳۳ =ق۱۱۳۲ موسسه العلرف للمطبوعات، 
المجمع العالمي الهل البيت عليهم : تهران -.المولف سلمان غفاري/ السالم في نهج البالغه االمام علي عليه  ۱۳۳

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۲ =م  ۳۰۰۳ سالم، ال
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۶ دار محبي الحسين، [: قم] -.االمام علي عليه السالم مراه القرآن  ۱۳۲
= ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ دارالتبليغ اسالمي، [: بي جا] -.کوثر شاهين/ االمام علي عليه السالم و القيم االنسانيه  ۱۳۱

 ۱۲۳۲ . 
۱۳۱ BP  ۹۳  /مرکز العالمي للعلوم االسالميه : قم -.محمد العبادي/ االمام علي عليه السالم و تنميه ثقافه اهل الکوفه ۳ الف ۲ ع .

 . ۱۲۳۱ مهرجان الشيخ الطوسي، 
 ۳۰۰۱ دارالمرتضي، : بيروت -[.و ديگران]۰۰۰ عباس محمود العقاد / االمام علي عليه السالم و قصه يوم الغدير  ۱۳۶

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۱ = م 
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ =  ق ۱۱۳۶ دارالعلوم، : بيروت -.االمام  علي في الفکر المسيحي المعاصر  ۱۳۳
۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۴۶ الف
 . ۱۲۳۳ الحوراء، : تهران -.عزيز االبراهيم تاليف علي/ االمام علي في مالحم نهج البالغه

۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ /۳ م  
 ۳ الف

 . ي الکمال البشرياالمام علي منته

۱۳۰ BP  ۹۳  /۱۲۳۶ = م  ۱۱۱۳ = ق ۱۱۱۳ دارالمحجه البيضا، : بيروت -.عباس علي موسوي/ و راي آخر... االمام علي  ۳ الف  ۳ م . 
۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ الف ۲ س/
 . القري للتحقيق للنشر ام موسسه -.تاليف نعمه هادي الساعدي/ االمام علي و مدرسه القرآن

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ط ۳ س/

 . ۱۲۳۱ =ق ۱۱۱۳ مرکز الغدير للدراسات االسالميه، : قم -.محمد طي/ االمام علي و مشکله نظام الحکم

۱۳۲ BP  ۲۲۹  /۴ 
 ۳ الف ۱ ع/

الحوزه العلميه بقم، : مرکز المصطفي للدراسات االسالميه: قم -.بقلم احمد عزالدين/ امامه و القياده= االمامه 
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ 

۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ /۳ ح  
 ۳ الف

م  ۳۰۰۱ المرکز االسالمي المعاصر، : بيروت -.محمد باقر حکيم/ النظريه و االستدالل( ع)االمامه و اهل البيت 
 . ق ۱۱۳۱ = 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۴ /م جماعه المدرسين بق: قم -.محمد الغروي/ امثال و الحکم المستخرجه من نهج البالغه= االمثال  ۱ غ
 . ۱۲۶۱ . = ق۱۱۰۳ جماعه المدرسين بقم المشرفه،  المشرفه

۱۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ ق۱۱۰۱ فيروزآبادي، : قم -.محمد الغروي/ االمثال في نهج البالغه . 
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 ۱ غ ۱ ض/

۱۳۳ BP  ۲۲۹  
 ۳۵۱۹ الف ۱ ش/
۴۹۶۳ 

 . ۱۲۶۳ افيه، موسسه الکتاب الثق -.علي شريعتي ؛نقله الي العربيه ابوعلي/ امه و االمامه= االمه 

 . موسسه التاريخ العربي -.االنصاف...   ۱۳۳
۱۳۱ BP  ۹۶  /۳ الف  ۳ ق 

۴۹۳۳ 
جماعه المدرسين في الحوزه : قم -.تاليف عباس القمي/ انوار البهيه في تواريخ الحجج االلهيه= االنوار 

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ العلميه بقم، موسسه النشر االسالمي، 
۱۱۰ BP  ۹۶  

 ۳ الف ۲ الف/
 . تاليف  شمس الدين محمد بن طولون/ االئمه االثناعشر

۱۱۱ BP  ۹۶  /و العتره الطاهره( ص)کتاب، علمي، ادبي، تاريخي يبحث في حياه النبي: السالم باقر محمد عليه= الباقر  ۳۱۵ م /
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ دفتر نشر الهادي، : قم -.تاليف حسين الشاکري

۱۱۳ BP  ۴۴۳  /۹ ب  
 ۲۵۱۹۶ ج

مرکز االبحاث : قم -.غالمي الهرساوي ؛ترجمه کمال السيد حسين غيب/ بخاري و ضحيحه= البخاري 
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ العقائديه، 

۱۱۲ BP  ۹۳  /۳۵ 
 ۳۵۱۴ ک ۳ ص/
۴۹۳۹ 

= ق  ۱۱۳۱ الغدير للدراسات االسالميه، : بيروت -.اي تاليف عبدالطيف کوه کمره/ البدريون في حرب صفين
 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ 

۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ب ۴۳ الف/

رويش ؛تحقيق مهدي  من مقتطفات ابن/ السالم بيان الجلي في افضليه مولي المومنين علي عليه= البيان 
 . ۱۲۳۱ = ق ۱۱۱۱ ، معاونيه الثقافيه، (ع)مجمع العالمي الهل البيت: قم -.الرجائي

۱۱۱ BP  ۴۲۳  /۵ ح  
 ۹ ت

مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ التصرفات في کتب السنهتحريفات و = التحريفات 
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ 

۱۱۶ BP  ۲۲۹  /۵  
 ۲ الف ۹۱ ب/

 [اثبات الوصيه]
تاليف هاشم البحراني ؛تحقيق و تصحيح محمود االرگاني البهبهاني / التحفه البهيه في اثبات الوصيه

 . ۱۲۳۲ = م ۳۰۰۱ = ق ۱۱۳۱ ، (ع)خصصه بااميرالمومنين علي المکتبه المت: مشهد -.الحائري
۱۱۳ BP  ۴۲۹  /ج 

 ۴۹۳۳ 
 [الجامع الصحيح]

دار احياء التراث : بيروت -.بن سوره ؛ البي عيسي محمدبن عيسي/ جامع الصحيح  سنن الترمذي= الجامع 
 .. ۱۲۳۱ = م ۳۰۰۰ . = ق۱۱۳۱ العربي، 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ موسسه االعلمي للمطبوعات، : يروتب -.الجفران االکبر و االصغر  ۱۱۳
 . ۱۱ مدبولي الصغير، [: بيروت] -.في الجفر ۰۰۰ الجفر سر الهاء   ۱۱۱
۳۰۰ BP  ۹۳  /۳۵ 

 ۳ م ۳ ج/
عبداهلل محمدبن محمدبن النعمان العکبري  تاليف ابي/ جمل و النصره سيد العتره في حرب البصره= الجمل 

الحوزه العلميه قم، مکتب االعالم االسالمي، مرکز : قم -.الشيخ المفيد ؛تحقيق علي ميرشريفيالبغدادي 
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ النشر، 

۳۰۱ BP  ۹۶  /تاليف / و العتره الطاهره( ص)کتاب علمي، ادبي، تاريخي يبحث في حياه النبي: السالم الجواد محمد عليه ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱  نشر الهادي،: قم -.حسين الشاکري

۳۰۳ BP  ۳۳  /۳۳ ط  
 ۴۹۳۵ ۳ ج

/ المشتمل علي عجائب بدائع المکونات و غرائب االيات الباهرات: جواهر في تفسير القرآن الکريم= الجواهر 
 . ۱۲۳۰ . = م۱۱۱۱ . = ق۱۱۱۳ دار االفکر، : بيروت -.تاليف طنطاوي جوهري

۳۰۲ BP  ۹۳  /بکر االنصاري التلمساني المعروف بالبري؛  تاليف محمدبن ابي/ نسب االمام علي و آلهجوهره في = الجوهره  ۳ ج  ۱ ب
 [. ۱۲۳۱ ]موسسه انصاريان، : قم -.تحقيق محمد التونجي

دارالمهدي، : بيروت -.تاليف محمود قانصوه العاملي(/ ع)الحجه البشر في النص علي االيمه االثني عشر   ۳۰۱
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ 

۳۰۱ BP  ۴۱۴  /۵ 
 ۱۲ د ۳ ف/

دفتر نشر : تهران -.گردآورنده مرتضي فريد تنکابني/ روايات تربيتي از مکتب اهل بيت: حديث= الحديث 
 . ۱۲۶۱ فرهنگ اسالمي، 

۳۰۶ BP  ۹۳  /۵۴ /۱ ف 
۴۹۳۳ 

 [عربي. برگزيده فارسي. نهج البالغه]
السالم در بخش سوم نهج  رالمومنين عليهگفتار حکيمانه باب المختار من حکم امي: حديث= الحديث 

دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -[.؟۳ ويرايش ] -.گردآورنده مرتضي فريد تنکابني/ البالغه
 ۱۲۳۰،۱۲۳۱ . 

۳۰۳ BP  ۹۶  /۵ ۳۱۵ م 
 ج .

و العتره ( ص)کتاب علمي، ادبي، تاريخي يبحث في حياه النبي: السالم حسن المجتبي عليه= الحسن 
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ نشر الهادي، : قم -.تاليف حسين الشاکري/ الطاهره

۳۰۳ BP  ۹۶  /کتاب علمي ادبي تاريخي يبحث في حياه النبي و العتره الطاهره: حسين الشهيد عليهاالسالم= الحسين  ۳۱۵ م /
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 . ۱۲۳۲ = ق ۱۱۱۱ نشر الهادي، : قم -.تاليف حسين الشاکري
۳۰۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۴۹۳۳ ۳۲ ح ۳ ن/
موسسه مولود الکعبه، : قم -.حامدحسن النواب ؛المترجم جاسم االديب/ السالم مع علي عليه حق= الحق 

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ 
۳۱۰ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ ح  ۳ س/
موسسه المعارف : قم -.تاليف معتصم سيد احمد/ الحقيقه الضايقه رحلتي نحو مذهب آل البيت عليه السالم

 . ۱۲۳۱ = ق ۱۱۱۳ االسالميه، 
۳۱۱ BP  ۴۹۶  /۳ 

 ۳۵۱۴ ح ۴۹ ص/
۴۹۳۲ 

تاليف عليرضا صابري يزدي ؛ترجمه / السالم حکم الزاهره عن النبي و عتره الطاهره عليهم= الحکم 
 . ۱۲۳۳ سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر، [: تهران] -.محمدرضا انصاري محالتي[ فارسي از به]

۳۱۳ BP  ۹۳  /۲۳ /قسم الحديث في مجمع البحوث : اعداد/ السالم ن کالم االمام اميرالمومنين علي عليهحکم م= الحکم  ۳ ب
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳  -بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.چي االسالميه ؛اشراف کاظم مديرشانه

۳۱۲ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ج ۳ ک/

 . ۱۲۳۱ = ق ۱۱۳۱ = م ۳۰۰۰ دي، دارالها: بيروت -.تاليف جوادي آملي/ في نهجه(  ع)الحکمه عند االمام علي 

۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ح ۳ س/

 . ۱۲۶۶ = ق  ۱۱۰۳ موسسه في طريق الحق، : قم -.مولف لجنه التحرير في طريق الحق/ الحکومه المثاليه

۳۱۱ BP  ۹۳  /ق۱۱۱۳ يان، موسسه انصار: قم -.تاليف عبدالرسول الغفار(/ ع)خبر اليقين في سيره اميرالمومنين= الخبر  ۲ خ  ۳ غ = .
 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۶ 

۳۱۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ خ ۹۵ م/

ابيها،  ام: قم -.محمود جويباري/ السالم هاي امام علي عليه برخي از ويژگي: العلوي خصائص= الخصائص 
 ۱۲۳۰ . 

۳۱۳ BP  ۲۲۹  /۳ 
 ۳ خ ۵۱ ح/

موسسه [: قم] -.ادريس الحسينيالکاتب والصحافي / ازمه مورخ؟ ازمه تاريخ ام: خالفه المغتصبه= الخالفه 
 . ۱۲۳۱ المعارف االسالميه، 

۳۱۳ BP  ۲۳  /۳ 
 ۳ خ ۹ ن/

 [. ۱۲ ]   دارالتراث، : قاهره -.تاليف عبدالوهاب  النجار/ الخلفا الراشدون

۳۱۱ BP  ۴۵۱  /تخقيق . البرسي   تاليف الحافظ رجب( ..../ ع)الدر الثمين فيز خمسايه آيه نزلت في موالنا اميرالمومنين  ۲ ح ۳ ع
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.السيد علي عاشور

۳۳۰ BP  ۹۶  /۴۶ ش  
 ۱ د

بن حاتم الشامي ؛تحقيق موسسه  الدين يوسف تاليف جمال/ درالنظيم في مناقب االئمه اللهاميم= الدر 
جماعه المدرسين في الحوزه العلميه بقم، : قم -.مشرفهالنشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسين بقم ال

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ موسسه النشر االسالمي، 
۳۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ د ۵۹ ح/
مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ السالم العقلي علي امامه علي عليه دليل= الدليل 

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ 
 . ۱۲۶۱ = م  ۱۱۱۰ = ق  ۱۱۱۰ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.الدموع الساکبه  ۳۳۳
۳۳۲ BP  ۹۳  /۲۹ تاليف محمد الفاضل / السالم الي مالک االشتر النخعي االسالميه شرح لعهد االمام علي عليه دوله= الدوله  ۲ ف

الئمه االطهار مرکز فقه ا: قم -.السالم اللنکراني ؛تحقيق و نشر مرکز فقه االئمه االطهار عليهم
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۳۱ السالم،  عليهم

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۲ /۳ م 
۴۹۳۴ 

تاليف ابي الحسين يحيي بن حمزه بن / الديباج الوصي في الکشف عن اسرارکالام الوصي شرح نهج البالغه
، موسسه االمام زيد بن علي الثقافيه: بي جا -.تحقيق خالد بن قاسم بن محمد المتوکل. علي الحسيني 

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۳ 
۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۲ /۳ ف  

 ۲ ر
 . ۱۲۶۳ = ق  ۱۱۰۳ موسسه نهج البالغه، : تهران -.توفيق فکيکي/ الراعي و الرعيه

۳۳۶ BP  ۹۶  /تاليف / و العتره الطاهره( ص)کتاب علمي، ادبي، تاريخي يبحث في حياه النبي: السالم الرضا علي عليه ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۲ = ق ۱۱۱۱ ر الهادي، نش: قم -.حسين الشاکري

۳۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ر ۲ ش/

ابن )لمولفه سديدالدين شاذان بن جبرييل القمي / الروضه في فضايل اميرالمومنين علي بن ابي طالب
 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۲ مکتبه االمين، : قم -.تحقيق غلي الشکرچي(. شاذان

۳۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۲ ز ۳ ص/

( رشيد)بن راشد (الحسن)بن الحسن  تاليف مفلح/ السالم طالب عليه بن ابي مه عليالنواصب باما زام= الزام 
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ مولود کعبه، : قم -.صالح البحراني ؛تحقيق عبدالرضا النجفي ابن

۳۳۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.اعداد مرکز دارالعلم للدراسات/ الزواج المبارک ۳ ز ۱ م . 
۳۲۰ BP  ۹۳  /۱ 

 ۴۹۳۹ ۲ س ۳ ه/
 ([ع)کتاب السبعين في فضائل اميرالمومنين]

: قم -.کبير همداني ؛ترجمه و تحقيق صابري همداني تاليف علي(/ ع)السبعين في فضائل اميرالمومنين...
 . ۱۲۳۲ شاکر، 
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۳۲۱ BP  ۹۶  /و العتره الطاهره( ص)اريخي يبحث في حياه النبيکتاب علمي، ادبي، ت: السالم سجاد علي عليه= السجاد  ۳۱۵ م /
 . ۱۲۳۲ = ق ۱۱۱۱ نشر الهادي، : قم -.تاليف حسين الشاکري

۳۲۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۴۹۳۳ ۳ ص ۴۵ ط/

دار الهدي الحياء التراث، : بيروت -[.؟۳ ويراست ] -.تاليف نجاح الطائي/ انقالب ابيض سقيفه= السقيفه 
 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۱ . = ق۱۱۳۰ 

۳۲۲ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳ س ۱ و/

الکاتب المصري صالح / سيف و السياسه في االسالم، الصراع بين االسالم النبوي و االسالم االموي= السيف 
 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۳ موسسه المعارف االسالميه، : قم -.الورداني

۳۲۱ BP  ۲۹۴  /۱۶ ح  
 ۳ ش

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ شوري في االمامه= الشوري 

۳۲۱ BP  ۴۳۶  /۹ 
 ۳ ش ۱۹ ح/

. = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ شهاده بالواليه في االذان= الشهاده 
 ۱۲۳۱ . 

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱  موسسه البالغ،: بيروت -.بقلم مجيد الصائغ/ ۰۰۰ الشيعه رواد العدل و السالم   ۳۲۶
۳۲۳ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۳ ش  ۳۵ س/
۴۹۳۱ 

 . ۱۲۳۱ موسسه انصاريان، : قم -.مولف محمدتيجاني سماوي/ شيعه هم اهل السنه= الشيعه 

۳۲۳ BP  ۹۶  /ف تالي/ و العتره الطاهره( ص)الصادق جعفر عليهم السالم کتاب علمي، ادبي، تاريخي، يبحث في حياه النبي ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ دفتر نشر الهادي، : قم -.حسين الشاکري

۳۲۱ BP  ۲۲۹  /۳ 
 ۹ ص ۵۶ ح/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ صحابه= الصحابه 

۳۱۰ BP  ۲۳  /۶ /۹ ص 
۴۹۳۳ 

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ ه، مرکز الرسال: قم -.في القرآن و السنه و التاريخ صحابه= الصحابه 

۳۱۱ BP  ۲۳  /۶ 
 ۹ ص ۳۳ ب/

. = ق۱۱۳۰ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.بن علي تاليف الهاشمي/ صحابه في حجمهم الحقيقي= الصحابه 
 ۱۲۳۳ . 

۳۱۳ BP  ۲۶۳  /۴ 
 ۹ ص ۳۵ ع/

دار التعارف : بيروت -.االمام علي بن ابي طالب  عليه السالم. اميرالمومنين / الصحيفه العلويه المبارکه
 . للمطبوعات

۳۱۲ BP  ۲۶۳/۴  
 ۹ ص ۳۵ ع/

تاليف / السالم طالب عليه بن ابي صحيفه العلويه الجامعه الدعيه اميرالمومنين االمام علي= الصحيفه 
 . ۱۲۳۱ =م۳۰۰۱ . = ق۱۱۳۱ البالغ، : بيروت -.محمدباقر الموحد االبطحي االصفهاني

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ط ۳ س/

اعداد / "دليل سياحي و مشاهد في طريق الهجره التاريخيه و حجه الوداع"طريق الي غدير خم = ريق الط
 . ۱۲۳۶ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۱ موسسه انصاريان، : قم -.کمال السيد

۳۱۱ BP  ۹۶  /عتره و ال( ص)السالم کتاب علمي، ادبي، تاريخي، يبحث في حياه النبي الحسن عليهم عسکري= العسکري  ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ دفتر نشر الهادي، : قم -.تاليف حسين الشاکري/ الطاهره

۳۱۶ BP  ۲۲۹  /۹۲ 
 ۶ ع ۵ ح/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائد يه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ عصمه= العصمه 

۳۱۳ BP  ۲۵۹  /قام باعداده مرکز / من مصادر السنه و الشيعه عرض مقارن الهم موضوعاتها: عقائد االسالميه= العقائد  ۳ ع
مرکز المصطفي للدراسات : قم -.االسالميه ؛برعايه علي السيد السيستاني المصطفي للدراسات

 . - ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ االسالميه، 
۳۱۳ BP  ۹۳  /۹ 

 ۳ ع ۳ م/
  .۱۲۳۳ = ق ۱۱۳۰ دارالهادي، : بيروت -.محسن دعلي معلم/ العقايد من نهج البالغه

۳۱۱ BP  ۲۲۵  /۵ 
 ۳ ع ۳ ش/

ديم و تحقيق عدنان تق. محمد بن علي بن محمد الشوکاني / العقد الثمين في اثبات وصايه اميرالمومنين
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۱۱ مرکز الغدير للدراسات االسالميه، : {قم] -.علي الحسيني

۳۱۰ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۵۶ م/

تاليف احمد مصري ؛مراجعه و قدم له و علق عليه قاسم محمد مصري / بلالغدير رحله التاريخ و المستق
 . ۱۲۳۳ دار الغدير، : قم -.العاملي

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۱۴ غ ۳ الف/
۴۹۶۳ 

کتابخانه بزرگ [: تهران] -.مولف عبدالحسين اميني نجفي ؛ترجمه محمدتقي واحدي/ غدير= الغدير 
 . -۱۲۶۳ اسالمي، 

۳۱۳ Z  ۳۳۹۵  /۵ الف  
 ۴۹۳۱ ۲ ط

. = ق۱۱۱۱ نشر الهادي، : قم -[.۳ ويرايش ] -.عبدالعزيز الطباطبائي/ غدير في التراث االسالمي= الغدير 
 ۱۲۳۱ . 

۳۱۲ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۴۹۳۲ ۱ غ ۳ الف/

عبدالحسين احمد االميني النجفي، / ...کتاب ديني، علمي، فني: غديرفي الکتاب والسنه واالدب= الغدير 
موسسه : قم -.الغدير للدراسات االسالميه ؛ويراستار عدنان علي حامد الحسيني تحقيق مرکز
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 . ۱۲۳۳ . = م۳۰۰۲ . = ق۱۱۳۱ .: ج ۱۶ ، (ع)طبقا لمذهب اهل البيت. المعارف فقه اسالمي دائره
۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۱ غ ۲ ع/
 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۶ . = ق۱۱۱۳ دار السيره، : بيروت -.العاملي جعفر مرتضي/ غدير و المعارضون= الغدير 

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۳ الف/

 . الغدير في کتاب لعزيز

۳۱۶ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۳ س/

 . الغدير و الواليه

۳۱۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۳ غ  ۳ الف/

 . ۱۲۳۰ حرم، : قم -.نويسنده مرتضي مطهري/ الغدير و وحدت اسالمي

۳۱۳ BP  ۲۲۱  /۱ 
 ۳ غ ۳ ج/

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.مدرضا الجعفريمح/ غيبه= الغيبه 

۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۳ ق/

موسسه : قم -.تاليف عباس قمي/ السالم فصول العليه در بيان مناقب و فضائل اميرالمومنين عليه= الفصول 
 . ۱۲۶۱ در راه حق، 

۳۶۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۳ ق/

الجماعه المدرسين : قم -.تاليف عباس القمي/ ميرالمومنينمناقب و فضائل افصول العليه في بيان = الفصول 
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ بقم، موسسه النشر االسالمي، 

۳۶۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۶ ف ۲ ن/

تاليف اصغر / طالب، مناقبه و فضائله بن ابي االئمه اميرالمومنين علي فصول المئه في حياه ابي= الفصول 
 . -۱۲۶۱ . = ق۱۱۱۱ ، [مرکز پخش( ]ع)البيت اهل -.زاده القمي ناظم

 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۳۰ = م  ۱۱۱۱ دارالهادي، : بيروت -.فرح موسي/ فقيه و االمه عند االمام علي عليه السالمال  ۳۶۳
۳۶۲ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ م ۳ الف/
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.محسن باقر الموسوي/ الفکراالقتصادي في نهج البالغه

۳۶۱ BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۳ الف ۲ ث/

/ انضمام اشعار و قصايد درباره موالي متقيان به: السالم طالب عليه بن ابي القاب و صفات موالي متقيان علي
 . ۱۲۳۳ نشر سبحان، : تهران -.گردآورنده و نگارنده و سراينده اشعار فرزين ثابتي

۳۶۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ ق ۳ ص/

 -.تقديم  محمد بحرالعلوم. جالل الدين الصغير / لمومنينالقياده و االنقياد في سيره االمام اميرا... القائد 
 . ۱۲۶۳ =م  ۱۱۳۳ = ق  ۱۱۰۳ دارالزهرا، : بيروت

۳۶۶ BP  ۲۵  /ق  ۱۱۳۱ ذوي القربي، : قم -.محمدالصالحي االنديمشکي(/ عليهم السالم) القرآن و وفضايل اهل البيت  ۱ ق ۲ ص
= ۱۲۳۲ . 

۳۶۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶ ق ۳ م/

 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۱۱ الغدير، : بيروت -.محسن باقر الموسوي/ القضا والنظام القضايي عنداالمام علي

۳۶۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ق ۲ ع/

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۰ = ق ۱۱۳۱ دارالمعرفه، : بيروت -.عباس عبدالبر/ القول الجلي في مناقب االمام علي

۳۶۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ک ۶ م/

البالغه في شروحه، يرشد القاري الي اي لفظ اراد من النهج في اي متن او  کاشف عن الفاظ نهج= الکاشف 
 . ۱۲۱۳ = ق ۱۲۱۱ تهران،  -.جواد مصطفوي/ شرح

۳۳۰ BP  ۹۶  /تاليف حسين / هرهکتاب علمي ادبي تاريخي يبحث في حياه النبي و العتره الطا: الکاظم موسي عليهاالسالم ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۲ = ق ۱۱۱۱ نشر الهادي، : قم -.الشاکري

۳۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ /۵ ر  
 ۲ ک

تحقيق . القاسم بن ابراهيم الرسي  /(ع)الکامل المنير في اثبات واليه اميرالمومنين علي بن ابي طالب 
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۲ بي نا، : بي جا -.عبدالولي يحيي الهادي

۳۳۳ BP  ۴۲۳  /۱۲۳۳ . = م۳۰۰۳ . = ق۱۱۳۱ انصاريان، : قم -.الکتب االربعه ۲ ک . 
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۶ مکتبه الروضه الحيدريه، : نجف -.الکشاف المنتقي لفضائل  علي المرتضي  ۳۳۲
 عباس الموسوي الهندي ، شرح عبداهللرضا (/ ع)الکوثريه الخالده في مدح امير المومنين االمام علي   ۳۳۱

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۱۱ = م  ۱۱۱۱ دارالبيان العربي، : بيروت -.الخاقاني
جباري، : قم -.۰۰۰ يکهزاذ سخن کوتاه از موالي متقيان به سه زبان : تاري امام علي عليه السالم الگوهاي رف  ۳۳۱

 ۱۲۳۱ . 
۳۳۶ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ الف ۴۹ الف/
 . ۱۲۳۰ اطالعات، : تهران -.ان آملييوسف ابراهيمي(/ رفتار علوي)الگوي آسماني 

۳۳۳ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ م ۳ ک/

: قم -.تنظيم قسم المراسالت الخارجيه في طريق حق/ السالم اللي المنثوره من کالم علي عليه= الاللي 
 . ۱۲۳۶ موسسه در راه حق، 

۳۳۳ BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۳ ل ۹ ب/

داراالضوا، : بيروت -.الهاشم البحراني/ ته القرآنيهاللوامع النورانيه في اسما علي عليه السالم و اهل البي
 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ 
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 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۶ دارالهادي، : بيروت -.ي و االساليب التربويه في نهج البالغه دراسه مقارنهالمباد  ۳۳۱
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ المصطفي، : منامه -.المباهله في الکتاب و السنه او معجزه الحوار  ۳۳۰
 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ داراالنصار، : قم -.المختصر لحياه االئمه  ۳۳۱
 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۲ = م  ۳۰۰۳ دارالعلوم، : بيروت -.محسن باقر الموسوي/ المدخل الي علوم نهج البالغه  ۳۳۳
۳۳۲ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۴۹۳۵ ۱ م ۱ ش/
منظمه االقاف و الشئون : تهران -.موسوي العامليالدين ال عبدالحسين شرف مولف/ مراجعات= المراجعات 

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ الخيريه، دار السوه للطباه و النشر، 
۳۳۱ BP  ۲۳۴  /۲۱ الف  

 ۱ م
نشر : قم -.ابوعبداهلل محمدبن جعفر المشهدي ؛تحقيق جواد القيومي االصفهاني تاليف/ مزار الکبير= المزار 

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ القيوم، 
۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۳ س/
 ۱۱۳۱ دارالهادي، : بيروت -.بقلم عبدالزهرا عثمان محمد(/ ع)المعارضه السياسيه في تجربه امير المومنين 

 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق 
۳۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 

الف۴۹۳۵  ۵۵ د/  
الغه محمد دي ؛ترجمه نهج البمحمد دشتي، کاظم محم/ المفهرس اللفاظ نهج البالغه معجم= المعجم 

 . ۱۲۳۰ ، (ع)موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور: قم -.دشتي
۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ الف/
 . ۱۲۳۱ فيض کاشاني، : تهران -.تاليف کاظم ارفع/ معجم لموضوعات نهج البالغه= المعجم 

۳۳۳ BP  ۵۹  /۳ 
 ۶ م ۳ ع/

بن  بن جعفربن عبيداهلل بن الحسن الحسين يحيي تاليف ابي/ من ولد االمام اميرالمومنين معقبين=  المعقبين...
اهلل  مکتبه آيه: قم -.لعقيقي ؛تحقيق محمد الکاظمالعابدين المدني العلوي النسابه ا بن زين الحسين

 . ۱۲۳۰ . = م۳۰۰۱ . = ق۱۱۳۳ العظمي المرعشي النجفي، 
۳۳۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۶۵۱۴ م ۵ الف/
۴۹۳۱ 

 ([فارسي)المعيار و الموازنه في االمامه ]
داهلل اسکافي ابوجعفر محمدبن عب/ السالم معيار و الموازنه در برتري اميرالمومنين علي عليه= المعيار 

 . ۱۲۳۱ نشر ني، : تهران -.تحقيق محمدباقر محمودي؛ ترجمه محمود مهدوي دامغاني معتزلي ؛به
۳۱۰ PJA   ۲۶۲۳  

 ۵ ح ۱ غ/
 .. ۱۲۳۳ = م ۱۱۱۱ دارالساحل للتراث، : بيروت -.اديب علي حسن/ المالحم العلويه

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱۵۴۵ غ  ۳ الف/

 [برگزيده. الغدير ]
مرکز : قم -.اعداد کمال سيد/ ر للشيخ االمينيبحديث الغديرالشريف من کتاب الغدي: المناشذه و االحتجاج 

 . ۱۲۶۳ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۱۱ الغدير للدراسات االسالميه، 
۳۱۳ PJ  ۶۶۲۲  /۶ م  

 ۳۵۱۴ م
 ۱۲۳۱انتشارات ايران، : تهران -.؛ترجمه محمد بندرريگي[ لويس معلوف/ ]فارسي -منجد عربي = المنجد 

-  ۱۲۳۱ . 
۳۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ م ۲ ع/
 . ۱۲۳۱ = م ۱۱۱۶ = ق ۱۱۱۳ داراالمير، : بيروت -.عبدالهادي عاصي(/ ع)المنهج السياسي عند االمام علي 

۳۱۱ BP  ۲۲۴  /۱ 
 ۳ م ۳ ي/

 -.تاليف احمدحسين يعقوب/ القصه الکامله(: الصاله و السالم عليهم)اهلل و آله مواجهه مع رسول= المواجهه 
 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۳ مرکز الغدير للدراسات االسالميه، : قم

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۲۴۳ غ ۳ الف/

( ع)تحقيق و اعداد موسسه السبطين/ نظره جديده في کتاب الغدير للعالمه االميني: لغديرالمولي في ا
اهلل الموسوي االصفهاني،  مکتب سماحه آيه: قم -.؛تحت اشراف مرتضي الموسوي االصفهانيالعالميه 

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ 
۳۱۶ BP  ۹۶  /تاليف (.../ ص)بي، تاريخي، تبحث في حياه النبي، ادکتاب، علمي: اهلل تعالي المنتظر عجل مهدي= المهدي  ۳۱۵ م

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ دفتر نشر الهادي، : قم -.حسين الشاکري
۳۱۳ BP  ۲۱  /۵۵ 

 ۲ ن ۳ خ/
 = نبي و مستقبل الدعوه= النبي 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.النجف االشرف مدينه العلم و العمران  ۳۱۳
۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۶ ن ۱ ب/
 [النص الجلي في امامه موالنا علي]

اصغر  بن االغا باقر بروجردي ؛تصحيح و تحقيق علي محمدحسين(/ ع)النص الجلي في اثبات وصايه علي
 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.شکوهي قوچاني

 . ۱۲۳۶ = م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۳ دارالهادي، : بيروت -.النصب و النواصب  ۲۰۰
۲۰۱ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۶ ن ۲ ح/
موسسه المرتضي العالميه، : بيروت -.نوري حاتم/ لمالک االشتر( ع)النظام السياسي في عهد االمام علي

 . ۱۲۳۲ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۱۱ 
۲۰۳ BP  ۹۳  /۹۶ 

 ۳ ن ۶ ف/
 . ۱۲۳۰ بدر، : تهران -.نادر فضلي/ السالم النور المبين في تفسير اميرالمومنين عليه

۲۰۲ BP  ۳۲  /م  ۳۰۰۱ مکتبه النافذه، : بيروت -.تاليف محمد عيسي داود/ صحايف االمام علي بن ابي طالب. الواح االنوار  ۳ الف ۲ د =
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 ۱۲۳۱ . 
۲۰۱ BP  ۲۲۹  /۱۲۳۶ = ق  ۱۱۱۳ الغدير، : بيروت -.احمد حسين يعقوب/ الوجيز في االمامه و الواليه ۹ و  ۳ ي . 
۲۰۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ د ۲۹ الف/
عقده الکوفي؛ جمعه و رتبه و قدم له عبدالرزاق  د ابنالعباس احمدبن محمدبن سعي ابي/ واليه= الواليه ...

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل، : قم -.محمدحسين حرزالدين
۲۰۶ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲ ه ۵ م/
 . ۱۲۶۲ وزارت ارشاد اسالمي، : تهران -.الهادي الي موضوعات نهج البالغه

۲۰۳ BP  ۹۶  /تاليف / و العتره الطاهره( ص)کتاب، علمي، ادبي، تاريخي يبحث في حياه النبي: السالم الهادي علي عليه ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ دفتر نشر الهادي، : قم -.حسين الشاکري

۲۰۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۶۳ ۳۶ ح/

 . ۱۲۶۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.محمدتقي حکيم/ السالم الهام از گفتار علي عليه

۲۰۱ BP  ۲۲۹/۵  /۹ ه ۳ آ 
۴۹۳۱ 

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۶ دليل ما، : قم -.تاليف محمد گوزل االمدي/ الهجره الي الثقلين

۲۱۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۱ د ۳ ج

آوري، تنظيم و جعفري ؛گرد/ با عمران صابي( ع)تفسيري بر احتجاج امام رضا: الهيات از ديدگاه اسالم
 . ۱۲۳۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، [: تهران] -.تلخيص محمدرضا جوادي

۲۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۲ ص/

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر [: قم] -.اهلل صافي گلپايگاني تاليف لطف/ الهيات در نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ انتشارات اسالمي، 

۲۱۳ BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۳ ي ۲ الف/

سم علي بن موسي ابن جعفر تاليف رضي الدين ابي القا/ امره اميرالمومنين علي بن ابي طالباليقين في 
 =. م ۱۱۱۰ . =ق ۱۲۶۱ المطبعه الرضويه، : نجف -.محمد بن طاووس الحنفي الحسيني

۲۱۲ BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۳ ي ۲ الف/

 [اليقين باختصاص علي بامره المومنين]
السالم بامره المومنين و يتلوه التحصين السرار مازاد اخبار کتاب  يهيقين باختصاص موالنا علي عل= اليقين 

: دار الکتاب قم دار الکتاب قم -.يق االنصاريبن الطاووس العلي ؛تحق الدين علي تاليف رضي/ اليقين
 . ۱۲۳۱ = ق ۱۱۱۲ موسسه الثقلين الحياء التراث االسالمي، 

۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ الف ۳ ف/

حسينيه عمادزاده، : اصفهان -.ايماني تاليف مهدي فقيه/ السالم از ديدگاه خلفا مومنين علي عليهامام اميرال
 ۱۲۳۳ . 

۲۱۱ BP  ۹۳  /۱ ف  
 ۳ الف

ريزي  سازمان پژوهش و برنامه: تهران -.اميرحسين فردي/ السالم زندگينامه امام علي عليه: امام اول
 . ۱۲۳۳ آموزشي، انتشارات مدرسه برهان، 

 . ۱۲۳۱ منصور متقي، : قم -.حسني ؛تصوير رضا هنري. شعر منصور متقي؛ م/ امام اول کيه؟  ۲۱۶
: منصور متقي: قم -.م حسني ؛تصوير رضا هنري، عبدالرضا گلبازخاني شعر منصور متقي،/ امام اول کيه؟  ۲۱۳

 . ۱۲۳۱ السالم،  نشر ياران قائم عليه
۲۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ع ۳ الف/
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.عباسعلي عميد زنجاني/ دگاه نهج البالغهامامت از دي

۲۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۳ الف/

 . ۱۲۳۳ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ امامت از منظر نهج البالغه

۲۳۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
خ۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

 . ۱۲۳۰ ، (ع)شارات امام محمدباقرانت: مشهد -.جمعي از نويسندگان(/ ع)امامت حضرت علي

۲۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۱ ش/

 . ۱۲۱۳ =  ۳۱۲۳بعثت، [: تهران] -.محمدتقي شريعتي/ امامت در نهج البالغه

۲۳۳ BP  ۴۵۱  /۳۹ الف  
 ۳ ق

: تهران -.اهلل قنبري همداني تاليف حشمت(/ در قرآن و حديث( )ع)اميرالمنين و اهل بيت: )امامت صالحان
 . ۱۲۳۱ الملل،  يغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بينسازمان تبل

۲۳۲ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳۵۱۴ الف ۶۵ م/
۴۹۳۳ 

: تهران -.اد مغينه ؛ترجمه اکبر ايراني قمينوشته محمدجو/ السالم در آينه عقل و قرآن امامت علي عليه
 . ۱۲۳۱ الملل،  سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر بين

۲۳۱ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۴۹۳۱ ۳ الف ۵ ع/

: تهران -.تاليف مرتضي عسکري ؛مترجم محمدحسن استادي مقدم/ امامت و مهدويت در مکتب خلفا
 . ۱۲۳۱ دارالثقافه، 

۲۳۱ BP  ۹۳  /۳۳۵ الف  
 ۴۹۳۵ ۳۵۱۴ الف

: قم -.عبدالودود امين ؛ترجمه محمدمهدي رضايي/ السالم سيره حضرت علي عليه: امام جهاد و شهادت
 . ۱۲۳۰ م، انتشارات زائر، آستانه مقدس ق

۲۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۹ م/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير[ طالب بن ابي علي(/ ]عج)امام زمان 
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  BP  ۹۳/۱ م ۲۳۳
 ۳ الف ۳۳۱ م/

تاليف محمدصالح (/ السالم لمومنين امام علي عليهتحقيق و تحليلي درباره حضرت اميرا)امام شناسي 
 . - ۱۲۳۱ شاکر، : قم -.موسوي خويي

 . ۱۲۳۱ مسجد مقدس جمکران، : قم -.امام شناسي و پاسخ به شبهات  ۲۳۳
۲۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 

 ۳۱۲۵۴۱ ج/
دفتر : تهران -.محمدتقي جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ امام علي از نگاه مولوي

 . ۱۲۳۳ نشر فرهنگ اسالمي، 
۲۲۰ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳۵۱۴ الف ۲ ع/
۴۹۳۵ 

عبدالفتاح عبدالمقصود ؛ترجمه محمود / تاريخ تحليلي نيم قرن اول اسالم(: ع)طالب بن ابي امام علي
 . -۱۲۳۱ انتشار، : تهران -[.محمدمهدي جعفري]طالقاني، 

۲۲۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳ ط/

سازمان تبليغات اسالمي، : تهران -.نوشته محمدحسين طهماسبي/ م متمدناب اسالآفت( ع)امام علي 
 . ۱۲۳۱ الملل،  شرکت چاپ و نشر بين

۲۲۳ DSR  ۴۵۳۱  /۵ 
 ۳۹ الف  ۳ ع/

 . ۱۲۳۱ تسنيم، : قم -.تهيه و تنظيم رسول سعادتمند(/ ره)از ديدگاه امام خميني( ع)امام علي 

۲۲۲ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۲ ح/

تاليف علي (/ ع)داستان از زندگاني پرفراز و نشيب اميرالمومنين ۲۰۰ شامل : از طلوع تا غروب( ع)عليامام 
 . ۱۲۳۰ فروغ آزادي، : تبريز -.وند حاجي

۲۲۱ BP  ۹۳  /۳ 
 ۳ الف ۳ م/

وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران -.هتمام مهدي مهريزي، هادي ربانيا به/ از نگاه دانشوران( ع)امام علي 
 . ۱۲۳۰ مي، سازمان چاپ و انتشارات، اسال

۲۲۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۵ ۳۱ ه/

دفتر نشر و (: ع)انتشارات امام محمدباقر: مشهد -.به اهتمام محمد مرتضوي/ از نگاه ديگران( ع)امام علي 
 . ۱۲۳۰ پخش معارف، 

۲۲۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳۹ ح/

 . ۱۲۳۱ تر نشر فرهنگ اسالمي، دف: تهران -.محمود حکيمي/ انسان کامل( ع)امام علي 

۲۲۳ BP  ۹۳  /۹ 
 ۴۹۳۳ ۳ الف ۱ ش/

توس، : تهران -.نوشته محمدجواد شري ؛ترجمه محمد صالحي(/ ص)برادر محمد رسول خدا( ع)امام علي 
 ۱۲۳۱ . 

۲۲۳ BP  ۹۳  /۲۳ س  
 ۳ الف

 . ۱۲۳۱ نهج البالغه،  بنياد: تهران -.نويسنده احمد سپهر خراساني/ بزرگترين خطيب تاريخ( ع)امام علي

۲۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ز۴۹۳۳  

 -.محمدتقي جعفري تبريزي ؛گردآوري و تنظيم محمدرضا جوادي/ روايت نهج البالغه به( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران

۲۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۲ ک/

محراب [: تهران] -.نگارش جواد هشترودي تاليف سليمان کتاني ؛ترجمه و/ پيشوا و پشتيبان( ع)امام علي 
 . ۱۲۶۳ قلم، 

۲۱۱ Z  ۳۵۲۳  /۴۳۲ 
 ۴۹۳۹ ۳ ع/

تهيه و تنظيم خانه پژوهش / کارنامه منابع در باره امير المومنان عليه اليالم: در آيينه قلم ( ع)امام علي 
 . ۱۲۳۲ موسسه اطالع رساني اسالمي مرجع، : قم -.قم

۲۱۳ DSR  ۴۳۵۳  /۳ ع  
 ۳ ح

 . ۱۲۳۰ آوران،  فرهنگ: تهران -.اهلل حميدي بکوشش حبيب/ در بيان هاشمي رفسنجاني( ع)ام علي ام

 . ۱۲۳۱ سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، : تهران -.در قرآن( ع)امام علي   ۲۱۲
۲۱۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ الف ۳ ي/
 . ۱۲۳۳ احسن الحديث، : قم -.مولف ابوالفضل يغمايي/ در قرآن از ديدگاه اهل سنت( ع)امام علي 

۲۱۱ DSR  ۴۵۳۱  
 ۳۲ الف ۳ ع/

 (. ره)در کالم امام خميني ( ع)امام علي 

۲۱۶ DSR  ۴۵۳۱  /۵ 
 ۳۹ الف ۳ ع/

سازمان عقيدتي سياسي : تهران -.رسول سعادتمند تهيه و تنظيم/ (ره)در کالم امام خميني( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ غات، معاونت روابط عمومي و تبلي. نيروي انتظامي 

۲۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۱۴ الف ۱ ج/
۴۹۳۶ 

: قم -[.ويرايش ؟] -.تاليف جرج جرداق ؛ترجمه هادي خسروشاهي/ صداي عدالت انساني(: ع)امام علي 
 . ۱۲۳۶ نشر خرم، 

۲۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ /۱ ج  
 ۴۹۳۳ ۳۵۱۴ الف

 -[.ويرايش] -.خسروشاهي جرج جرداق ؛ترجمه و توضيحات هادي/ صداي عدالت انساني(: ع)امام علي 
 . ۱۲۳۱ نشر سماط، : کلبه شروق: تهران

۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
  ۳۵۱۴ الف ۱ ج/

الف۴۹۳۳  

جرداق ؛ترجمه و پاورقي از عطامحمد سردارنيا، هادي  تاليف جرج/ ، صداي عدالت انسانيت(ع)امام علي 
 . ۱۲۳۱ فراهاني، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.خسروشاهي

۲۱۰ BP  ۹۳  /۵۳  ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.محمد حکيمي/ عدل و تعادل(: ع)امام علي . 
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 ۳ ح ۹۵ ع/

۲۱۱ BP  ۹۶  /۹۵ /۳ ن  
 ۳ الف

 . ۱۲۳۳ دار الثقلين، : قم -.مهدي نيکخو(/ السالم عليه)امام علي 

۲۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۵۲ الف/

 . ۱۲۳۱ سبط اکبر، : قم -.اهلل اسماعيلي ذبيح/ السالم از زبان پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم امام علي عليه

۲۱۲ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۲۶ م/

 . ۱۲۳۱ نبوغ، : قم -.اسماعيل محمدي/ از کودکي تا جواني( السالم عليه)امام علي 

۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف  ۱۵ الف/

، (ع)موسسه امام صادق :قم -.تاليف اکبر اسد عليزاده/ السالم از نگاه انديشمندان غيرشيعه امام علي عليه
 ۱۲۳۱ . 

۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۴۱ پ/

 . ۱۲۳۰ عابد، : تهران -.کبري پاشائي/ السالم از نگاهي ديگر امام علي عليه

۲۱۶ BP  ۹۳  /۱ ق  
 ۴۹۳۳ ۳۵۱۴ ع

: قم -.تاليف محمدکاظم قزويني ؛ترجمه و نگارش علي کرمي/ السالم از والدت تا شهادت امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ ، دليل

۲۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳ گ/

 . ۱۲۳۳ نشر ندا، : تهران -.نويسنده احمد گلزاري/ السالم اسوه عدالت امام علي عليه

۲۱۳ DS  ۹۳  /۹ 
 ۳ الف ۹ الف/

 . ۱۲۳۳ فاطيما، : قم -.اهلل احمدي حبيب/ الگوي زندگي( السالم عليه)امام علي 

۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۱ ب/

 -بنياد پژوهشهاي علمي  -.نويسنده محمدحسين بروجردي/ السالم پيشواي زندگي عليه امام علي
 . ۱۲۳۱ فرهنگي توراالصفيا، 

۲۶۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ الف ۱ م/

محبان : تهران -.محمدتقي مدرسي ؛مترجم حسن خاکرند/ السالم پيشواي صديقين امام علي عليه
 . ۱۲۳۳ ، (ع)الحسين

۲۶۱ BP  ۹۳/۹۵  
 ۳ الف ۱ س/

 . ۱۲۳۶ موسسه انتشارات نبوي، : تهران -.محمدابراهيم سراج/ غروب خورشيد بي: السالم امام علي عليه

۲۶۳ BP  ۹۳  /۲۵ ن  
 ۳ الف

 . ۱۲۳۱ مهديه، : قم -.تاليف و ترجمه رضا نجفي/ السالم در احاديث قدسي امام علي عليه

۲۶۲ PJA  ۲۶۵۲  /۱۳ 
 ۳ ش/

 . ۱۲۳۱ دانشگاه قم، : قم -.مصطفي شيروي خوزاني/ راشعار عربي معاصرامام علي عليه السالم د

۲۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳۳۱ م/

 . ۱۲۳۳ شهاب زنجان، : زنجان -.يعقوب موسوي/ السالم در سيماي تاريخ امام علي عليه

۲۶۱ PIR  ۳۴۲۵  کتابخانه  تخصصي امير : دمشه -.به کوشش مهدي مجتهدي/ امام علي  عليه السالم در نگاه شهريار ۴۶ آ
 . ۱۲۳۰ المومنين علي عليه السالم، 

۲۶۶ BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ الف ۹ ن/

 . ۱۲۳۱ نشر عابد، : تهران -.تاليف گودرز نجفي/ در نگاه مشاهير اسالم و مسيحيت: السالم امام علي عليه

 -(.وصي اعظم عليه السالمتا شهادت ( ص)از رحلت نبي اکرم )م عقالنيت و حکومت امام علي عليه السال  ۲۶۳
 . ۱۲۳۱ پرتو خورشيد، : قم

۲۶۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۱ الف/

تهيه و تدوين دبيرخانه شوراي فرهنگ / السالم فرهنگ عمومي و همبستگي اجتماعي امام علي عليه
 . ۱۲۳۰ زهد، : تهران -.عمومي

۲۶۱ BP  ۹۳  /۳ 
 ۴۹۳۳ ۳۵ ک/

کتابخانه . ۱۲۳۱ اسفند ماه  ۳۱  -۲۰نگره بين المللي مسکو مجموعه مقاالت  ک( عليه السالم ) امام علي 
 . ۱۲۳۱ مسکو،  -.دولتي روسيه

۲۳۰ BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۳ الف ۶ ن/

 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي سماء، : قم -(.رضي)محمد نصيري / هاي فراروي السالم و پرسش امام علي عليه

۲۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳۵۹ م/

/ گانه السالم در رابطه با خلفاي سه ريهاي حضرت علي عليهموضع گي: امدارانالسالم و زم امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ وثوق، : قم -.محمد ميرجليلي نگارش علي

۲۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳ ه/

دانش و انديشه : تهران -.کانون انديشه جوان[ سفارش به]جواد محدثي ؛/ السالم و هنر امام علي عليه
 . ۱۲۳۰ معاصر، 

۲۳۲ BP  ۹۳  /۹۵ /۲ ج  
 ۴۹۳۴ ۳۵۱۴ ع

بنياد پژوهشهاي : مشهد -.عزيز سيد جاسم ؛ترجمه و تحقيق موسي دانش/ نماد حکومت حق( ع)امام علي 
 . ۱۲۳۱ اسالمي، 

۲۳۱ BP  ۹۳  /۱ و ... ]السالم يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و اخالق اسالمي( ع)امام علي
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 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران ج .۴ ۳ الف ۵ د/
۲۳۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ج .۹ ۳ الف ۵ د/
و ... ]السالم يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و اقتصاد اسالمي( ع)امام علي

 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران
۲۳۶ BP  ۹۳  /۱ 

 ج .۱ ۳ الف ۵ د/
... السالم يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و امور نظامي و دفاعي( ع)امام علي

 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.و ديگران]
۲۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ الف ۱ ک/
 . ۱۲۳۱ دارالنشراسالم، : قم -.تاليف احمد اعتماداراکي/ شيعهو تاريخ پيدايش ( ع)امام علي 

۲۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۴۵ ۳ الف ۵ د/

و ... ]السالم يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ ، و تفريحات سالم(ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران

۲۳۱ DS  ۹۳  /۹ 
 ۳۵ الف ۹ الف/

 . ۱۲۳۱ فاطيما، : قم -.اهلل احمدي حبيب/ و جمهوريت( ع)امام علي 

۲۳۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳۹ ج/

 . ۱۲۳۰ سلسله، : قم -.تاليف محمدجواد جعفرنژاد/ و سازندگي( ع)امام علي 

۲۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۶ ۳ الف ۵ د/

و ... ]السالم يرالمومنين علي عليه؛با همکاري ستاد ام مولف محمد دشتي/ و علم و هنر( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران

۲۳۳ BP  ۳۴  /۵ 
 ۴۹۳۲ ۳ الف ۱ م/

: تهران -.محمد مرادي(/ ع)پژوهشي در تفسير و روشهاي آن در انديشه امام علي : و قرآن ( ع)امام علي 
 . ۱۲۳۳ هستي نما، 

۲۳۲ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۵ ۳ الف ۵ د/

و ... ]السالم يرالمومنين علي عليهمحمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و مباحث اطالعاتي( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران

۲۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۳ ۳ الف ۵ د/

و ... ]السالم ن علي عليهلف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد اميرالمومنيمو/ و مباحث اعتقادي( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ السالم،  نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -[.ديگران

۲۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۴۹ ۳ الف ۵ د/

م، السال نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -.محمد دشتي/ و مباحث تربيتي( ع)امام علي
 ۱۲۳۱ . 

۲۳۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۴۲ ۳ الف ۵ د/

يرالمومنين علي مولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و مباحث معنوي و عبادي( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.و ديگران... ]السالم عليه

۲۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
ج۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

 . ۱۲۳۱ ، (ع)انتشارات امام محمدباقر: مشهد -.تاليف محمد مرتضوي/ مخالفان اوو ( ع)امام علي 

۲۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۳ ۳ الف ۵ د/

... السالم و يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و مديريت اسالمي( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱  ،(ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران]

۲۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۴۱ ۳ الف ۵ د/

السالم،  نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -.محمد دشتي/ و مسائل بهداشتي( ع)امام علي
 ۱۲۳۱ . 

۲۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۴۵ ۳ الف ۵ د/

و ... ]المالس ن علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد اميرالمومني/ و مسائل حقوقي( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ السالم،  نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -[.ديگران

۲۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۳ ۳ الف ۵ د/

و ... ]السالم يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ و مسائل قضايي( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ ، (ع)ومنيننشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالم: قم -[.ديگران

معاونت روابط عمومي و )سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي : تهران -.و مسئله نظم( ع)امام علي   ۲۱۳
 . ۱۲۳۱ ، (تبليغات

۲۱۲ BP  ۹۳  /۱ 
 ج .۴۴ ۳ الف ۵ د/

ن نيمحمد دشتي ؛با همکاري ستاد اميرالموم(/ امر به معروف و نهي از منکر)و نظارت مردمي ( ع)امام علي
 . ۱۲۳۱ السالم،  نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -[.و ديگران... ]السالم علي عليه

معاونت )سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي : تهران -.وايات و احاديثو نماز درآئينه ر( ع)امام علي   ۲۱۱
 . ۱۲۳۱ ، (روابط عمومي و تبليغات

۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
لفا ۲ ک/  ۳ ۴۹۳۴ 

 . ۱۲۳۱ برهان، : تهران -.الدين فارسي نوشته سليمان کتاني ؛ترجمه جالل/ مشعلي و دژي: امام علي

۲۱۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳ الف/

نويسنده نوري ايجادي ؛تصويرگر / براي کودکان( ع)هايي از زندگاني حضرت علي گزيده: امام علي و پرنده
 . ۱۲۳۱ احد کتاب، موسسه زيتون، و: تهران -.صلواتيان

۲۱۳ BP  ۹۳/۹۵  
 ۳ الف ۳۳ ق/

 . ۱۲۳۳ ، (واحد مشهد)جهاد دانشگاهي : مشهد -.عبدالرحيم قنوات/ امام علي و خلفا

۲۱۳ BP  ۹۳  /۱ و ... ]السالم يرالمومنين علي عليهمولف محمد دشتي ؛با همکاري ستاد ام/ امام علي و مسائل سياسي
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 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.ديگران ج .۲ ۳ الف ۵ د/
۲۱۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ الف ۵۲۵ الف/
 -.مولف محمد اشعري قمي/ علي درياي فضل و دانش و داد: السالم امام مبين اميرالمومنين علي عليه

 . ۱۲۳۳ فواد، : چتهران
۱۰۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ الف ۵۳ ح/
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ السالم امامه بقيه االئمه عليهم

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ الف ۶ م/

 . ۱۱۰۳ = م ۱۱۳۲ دارالجواد، : بيروت -.محمد جواد مغنيه/ امامه علي والعقل

۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ک ۳ ت/

 . - ۱۲۳۱ النتر، حسين ک: قم -.حسين کالنتر/ مثالهاي نهج البالغه: امثال البالغه

۱۰۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ الف ۱ ض/

 . ۱۲۳۱ ميثم تمار، : قم -.هاجر اندقاني/ و معادلهاي فارسي و انگليسي آنها: امثال و حکم نهج البالغه

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳۹ الف/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.محسني کبير گردآوري و ترجمه مرتضي/ امر به معروف و نهي از منکر

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۳ الف/

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان به/ امنيت اقتصادي

۱۰۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ الف ۱ آ/

دفتر نشر : قم -.يوسف آرام(/ ع)هايي از فضائل و مناقب مولي الموحدين امام علي داستان: امير ابرار
 . ۱۲۳۱ الهادي، 

۱۰۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۱۴ الف ۹۳ ش/
۴۹۳۳ 

بنياد : مشهد -.محمدجواد شري ؛ترجمه محمدرضا عطايي[ تاليف/ ]اسوه وحدت( ع)اميرالمومنين
 . ۱۲۳۱ پژوهشهاي اسالمي، 

۱۰۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف  ۶۶ الف/

 . ۱۲۳۰ اصغر اکبري،  علي: تهران -.غر اکبرياص نويسنده علي/ امام االولين و االخرين( ع)اميرالمومنين

۱۰۱ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۳ د

 -.نويسنده علي دواني/ در شعر فقها، حکما و عرفاي نامي از فردوسي تا امام خميني( ع)اميرالمومنين
 . ۱۲۳۳ رهنمون، : تهران

دارالهادي، : بيروت -(.السالم عليه الصاله و)يره االمام علي بن ابي طالب اميرالمومنين عرض مسيره لس  ۱۱۰
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۶ 

۱۱۱ BP  ۹۳  /۹ ر  
 ۴۹۳۶ ۳۵۱۴ الف

 -.مولف احمد رحماني همداني ؛مترجم حسين استادولي/ السالم طالب عليه ابن ابي اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۳ نشر منير، : تهران

۱۱۳ BP  ۹۳  /بقلم احمد السيد يعقوب / م اهلل وجه من الميالد الي االسشتشهادبن ابي طالب کر اميرالمومنين علي ۳ الف  ۳ ر
 [. ۱۲ ?]دارالفضيله، : قاهره -.الرفاعي

۱۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۹۵ ق/

 . ۱۲۳۱ دار الکتب االسالميه، : تهران -.اکبر قرشي علي/ السالم اميرالمومنين عليه

۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۱۴ ح ۱۹ ص/
۴۹۳۵ 

محمدصادق الصدر ؛ترجمه و توضيح (/ اهلل عليه و آله و سلم صلي)امبردر عهد پي( السالم عليه)ميرالمومنينا
 . ۱۲۳۰ تفاهم، : تهران -.جمال موسوي

۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳ الف ۴۹ ج/

= . ق۱۱۳۰ دفتر نشر الهادي، : قم -.عبدالستار الجابري/ السالم في مواجهه االنحراف اميرالمومنين عليه
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۶ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ عطارد، : تهران -.مولف عزيزاهلل عطاردي/ السالم و نهج البالغه اميرالمومنين عليه ۳ الف  ۶ ع . 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۴۶ الف  

 ۳ الف
 . -۱۲۳۳ بطحاء، : قم: تهران -.نوشته حسن ابطحي(/ الصاله و السالم عليه)اميرالمومنين 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۴۱ س/

[ براي]نويسنده محبوبه ساطع ؛(/ ع)تاريخ و تحصيل زندگاني اميرالمومنين علي: امير عدل و شکوه حقيقت
 . ۱۲۳۱ فرهنگ مردم، : اصفهان -.سازمان رفاهي، تفريحي شهرداري اصفهان

 . ۱۲۳۱ نسيم انتظار، : قم -.امير مومنان علي عليه السالم در حديث ديگران  ۱۱۱
۱۳۰ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۱ ۳ خ ۱ آ/
 . ۱۲۳۱.۱۲۳۱ فراهاني، : تهران -.محمدتقي خلجي، علي کرمي/ انديشه آزادي در نهج البالغه

دفتر )بوستان کتاب : قم -.تهيه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي /انديشه سياسي در گفتمان علوي  ۱۳۱
 . ۱۲۳۱ ، (تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ تهران -.بويه لنگرودي مولف محسن حائري ؛ترجمه عبدالعلي آل/ هاي اقتصادي در نهج البالغه انديشه :
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 . ۱۲۳۳ بنياد نهج البالغه،  ۳ الف ۲ ح/
۱۳۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۶۳ ج
دفتر نشر : تهران -.محمدتقي جعفري؛ گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ انسان در اسالم

 . ۱۲۳۳ فرهنگ اسالمي، 
۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۵ ۱۳ ح/
 . ۱۲۳۰ بنياد نهج البالغه، : تهران -.زاده آملي حسن حسن/ انسان کامل از ديدگاه نهج البالغه

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۱ 
 ۴۹۳۳ ۵ ح/

 . ۱۲۳۳ قيام، : قم -[.۳ ويرايش ] -.زاده آملي حسن/ انسان کامل در نهج البالغه

۱۳۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۶۳ ج

دفتر نشر : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي[ تاليف/ ]سانيلت انانسان و رسا
 . ۱۲۳۳ فرهنگ اسالمي، 

قيق کامل سلمان محمد بن الحسين البيهقي الکيدي ، دراسه و تح/ انوار العقول من اشعار وصي الرسول  ۱۳۳
 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۱۱ = م  ۱۱۱۱ دارالمحجه البيضاء ، دارالرسول االکرم، : بيروت -.الجبوري

۱۳۳ BP  ۲۲۹  /۳ 
 ۳ الف ۳ گ/

 . ۱۲۶۳ . = ق۱۱۰۱  -.العابدين الگلپايگاني تاليف زين/ انوار الواليه

 . ۱۲۳۱ کرکژ فرهنگي آنتـآرآتي ـبر، : تهرآن -.انوار الهي  ۱۳۱
۱۲۰ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ الف  ۳۳ الف/
حوزه علميه قم ، : قم -.محمدجعفر امامي...(/ مت، معاد و اماتوحيد، نبوت، )شامل : انواري از نهج البالغه

 . ۱۲۳۲ دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، 
۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۴ ۳۹ ر/
نصايح، : قم -.تاليف محمدصادق رفيعي/ نهج البالغه ۳۳۱ شرح حکمت (: شکوه خردمندي)اوج ايمان 

 ۱۲۳۱ . 
۱۲۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۱ ع/
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان صادق محمودي ؛به/ ف عارفاناوصا

۱۲۲ BP  ۹۳  /۳۹ 
 ۳ الف  ۳ س/

: بيروت -.مهدي السوبح الخطيب.../ و ارجوزه في امهات االيمه المعصومين و ( ع)اوالد االمام علي 
 . ۱۲۶۱ = م  ۱۱۱۰ = ق  ۱۱۱۱ دارالمنهل، 

۱۲۱ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۳ لف ۲ ع/

بررسي عقايد شيعه اثني العشري در کتب و روايات اهل . اول مظلوم عالم اميرالمومنين علي عليه السلالم  
 . ۱۲۳۲ پيام حجت، : قم -.نويسنده هادي عامري/ تسنن

۱۲۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ الف ۳۵ ب/

 . ۱۲۳۳ سبحان، : تهران -.اهلل بهتاشتاليف يد/ السالم زندگاني و مصائب حضرت علي عليه: اول مظلوم عالم

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۳ = م  ۳۰۰۳ موسسه البالغ، : بيروت -.شاکر هادي شکر/ اوليات اميرالمومنين  ۱۲۶
۱۲۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ الف ۳۳ ق/
موسسه فرهنگي، : قم -.حميد قلندري بردسيري(/ ع)والدت، شخصيت و زندگي امام علي(: ع)اولين امام

 . ۱۲۳۱ فرينه، انتشاراتي آ
 . ۱۲۳۱ نشر آسيم، : تهران -.عشق نامه( ع)اولين هاي موال علي   ۱۲۳
۱۲۱ BP  ۲۵  /۲ الف  

 ۳ الف
 . ۱۲۶۱ = م ۱۱۳۳ ذارالکتاب الجامعي، : قاهره -.توفيق ابو علم/ اهل البيت

= م  ۳۰۰۱ هدف، : قاهره -.، اعداد هادي خسروشاهي[ و ديگران] ۰۰۰ بقلم سعاد ماهر / راهل البيت في المص  ۱۱۰
 . ۱۲۳۰ = ق  ۱۱۳۳ 

۱۱۱ Z  ۳۳۹۵  /۲ ط  
 ۳ الف

وسسه آل البيتعليه السالم الحيا اعداد م. تاليف عبدالعزيز طباطبايي / اهل البيت في المکتبه العربيه
 =. ق  ۱۱۱۳ موسسه آل البيت عليه السالم الحجيا التراث، : قم -.التراث

۱۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۶ ک  ۳۵ س/
۴۹۳۳ 

؛زيرنظر احتشام ( پوري جمانيال)حيدر تاليف محمدتيجاني سماوي ؛ترجمه امتياز / اهل بيت حالل مشکالت
 . ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۱ . = ق۱۱۳۰ انصاريان  پبکيشنز، : قم -.عباس زيدي

۱۱۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۴۶ خ/

 . ۱۲۳۱ مومنين، : قم -.مولف وهاب جعفري/ اهل بيت در نهج البالغه

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۴۶ خ/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي(/ ]ع)اهل بيت

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۱ د  ۳ ج

دفتر نشر فرهنگ : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ السالم اهل بيت عليهم
 . ۱۲۳۳ اسالمي، 

۱۱۶ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۴ ک  ۳۵ س/
۴۹۳۶ 

 . ۱۲۳۶ بنياد معارف اسالمي، : قم -.محمدتيجاني تونسي ؛ترجمه محمدجواد مهري/ ها اهل بيت کليد مشکل
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۱۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۲۵۱۶ ف  ۳۵ س/
۴۹۳۵ 

 . ۱۲۳۱ =  ۱۱۱۳انصاريان، : قم -.ريپو محمدتيجاني سماوي ؛ترجمه نثاراحمد زين/ ؟...اهل ذکر

۱۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۴ ش  ۳۵ س/
۴۹۳۹ 

بنياد : قم -.محمد تيجاني سماوي؛ با مقدمه محمدجواد مهري ؛ترجمه عباسعلي براتي /اهل سنت واقعي
 . ۱۲۳۲ معارف اسالمي، 

۱۱۱ PIR  ۱۴۳۴  
 ۱۱۳ غ/

موسسه فرهنگي : قم -.اد غدير استان تهرانگردآوري و تدوين ست/ اي قوم علي گويان علي را بشناسيد
 . ۱۲۳۳ ، (ع)تحقيقاتي امير المومنين

۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳۳ الف/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ ايمان

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ ش ۳ الف/

 [برگزيده. عربي -فارسي . لکلمغرر الحکم و درر ا]
دار الکتب االسالميه، : تهران -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم ومن از ديدگاه اميرمومنان علي عليهايمان و م

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۳ BP  ۲۲۳  /۱ 

  ۳۵۱۴ م ۳ الف/
ب۴۹۳۳  

 [فارسي. موتمر علماء بغداد]
: قم -.طيه ؛مترجم موسسه اسالمي ترجمهبن ع مولف مقاتل/ ا، کنگره عالمان بغداداين است راه حق، ي

 . ۱۲۳۱ انتشارات سلسله، 
۱۱۲ BP  ۹۳  /۵ 

 ۲۶ ر ۳ ک/
: تهران -.بتول رجبي/ طالب عليهاالسالم بن ابي يکصد و ده سخن از حضرت اميرالمومنين علي: ايها العلويان

 . ۱۲۳۱ مرکز فرهنگي انتشاراتي منير، 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵ 

 ۳ الف ۶ خ/
= ق  ۱۱۱۳ مکتبه بنت الهدي و من جميع المکتبات، : بيروت -.سامي بن حسن خضره/ ال عليق:  ايهاالولي

 . ۱۲۳۱ = م  ۱۱۱۶ 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ /۱۲۳۳ نصايح، [: قم] -.مولف محمدتقي قادري/ در نهج البالغه( ع)با امام علي ۲ ق . 
۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۳ ش/
: تهرآن -.تاليف مهدي شمس الدين/ نهج البالغه ۲۱ رح نامه با پدر در پيچ و تاب زندگي ترجمه و ش

 . ۱۲۳۳ کوسسه توسعه فرهنگ قرآني، 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۲ ه
 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي خانه خرد، : قم -.مهدي هادوي/ با جوان تا آسمان

۱۱۳ BP  ۹۳ /۵۱ 
۴۹۳۹ 

 [چندزبانه. برگزيده. غرر الحکم و در الکلم]
مترجم ]محمدحسين جعفري ؛/ زبان ۲ از غرر الحکم به گوهر درخشان  ۱۱۰ : ه تا باغ بهشتبا علي همرا

 . ۱۲۳۲ فائز، : قم -[.زبان انگليسي عبداهلل احمد به
۱۱۱ PIR  ۱۴۳۹  /۳ ز  

 ۲ ب
کوشش  به/ السالم براي نوجوانان هايي در ستايش امام اميرمومنان علي عليه سروده: ها باغبان غنچه

تاسوعا، : تهران -.المللي غدير موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا و بنياد بين[ براي]زيادي ؛زاهلل عزي
 ۱۲۳۱ . 

۱۶۰ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۴۹۳۹ ۲ ب ۱۶ ح/

بنياد معارف : قم -.تاليف عبدالمنعم حسن سوداني ؛ترجمه حسين محفوظي/ هدايت شدم( ع)با نور فاطمه
 . ۱۲۳۲ اسالمي، 

۱۶۱ BP  ۲۴۴  /۵ 
 ۲۵۱۳ ب ۶ م/

 . باوه رکه به رگيکي نويدا

۱۶۳ BP  ۴۹۶  /۹ ب  ۹ م  
ب ي۴۹۵۵  

 . - ۱۲   -. ق۱۱ االسالميه، : تهران -.تاليف محمدباقر المجلسي/ بحار االنوار

۱۶۲ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۹ ب ۳ غ/

: قم -.يوسف غالمي ؛تهيه شده در انجمن معارف اسالمي ايران/ اهلل عليه و آله بحران جانشيني پيامبر صلي
 . ۱۲۳۳ آيت عشق، 

۱۶۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۹ ب ۴۳ ط/

محمدبن جريربن يزيدبن / السالم و کتاب الواليه طالب عليه بن ابي هاي برجاي مانده کتاب فضائل علي بخش
 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.کثيربن غالب الطبري االملي ؛اعداد رسول جعفريان

۱۶۱ BP  ۹۳  /۵۳ /۱ ج 
۴۹۵۵ 

 -.مقدمه، انتخاب، ترتيب از جرج جرداق ؛ترجمه از محمدرضا انصاري/ هج البالغهبخشي از زيبائيهاي ن
 . ۱۲۱۱ محمدي، : تهران

۱۶۶ BP  ۹۳  /۳۵ الف  
 ۱ ب

 -.محمدباقر انصاري/ السالم ساز اسالم در زندگاني اميرالمومنين عليه روزهاي سرنوشت: بر آستان سپيده
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل، : قم

۱۶۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ نشر حمزه، : تهران -.مجيد مسعودي/ بر آستان مولود کعبه ۱ ب  ۵ م . 
۱۶۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۳ م/
موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمد محمديان ؛به.../ برادري داشتم که

 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 
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۱۶۱ BP  ۹۳  /دار الکتب االسالميه، : تهران -.تاليف محمدحسن موسوي کاشاني/ ذشتچه گ( ع)براميرمومنان علي ۱ ب  ۳ م
 ۱۲۳۱،۱۲۳۱ . 

بنياد نهج البالغه، : تهران -.زيرنظر هيات تحريريه بنياد نهج البالغه ؛نويسنده عليرضا رحيمي.../ برايم بگو  ۱۳۰
 ۱۲۳۱ - . 

۱۳۱ BP  ۲۲۹/۵۱  
 ۱ ب ۶ ف/

 . ۱۲۳۱ منير، : تهران -.نادر فضلي/ ده درس در امامت: مانيم بر اين آيين مي

۱۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
خ۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

انتشارات امام : مشهد -.تاليف علي سائلي/ السالم اي از شبهات پيرامون زن در نگاه علي عليه بررسي پاره
 . ۱۲۳۱ ، (ع)محمدباقر

۱۳۲ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۱ ب ۳ ن/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.ابوتراب نفيسي/ بررسي طب و طبابت در نهج البالغه

۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۳۵ الف  
 ۴۹۳۱ ۱ ب

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز : قم -[.۳ ويرايش ] -.ابراهيم اميني/ بررسي مسائل کلي امامت
 . ۱۲۳۱ انتشارات، 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۵ ح ۳ س/

: قم -.حسين حسيني/ السالم مومنين امام علي عليهالسالم چه گذشت؟ شرح مظلوميت اميرال بر علي عليه
 . ۱۲۳۱ تپش، 

۱۳۶ BP  ۲۲۹/۵۱  
 ۱ ب ۲۱ س/

 . ۱۲۳۱ سيماي آفتاب، : قم -.تاليف محسن سبزواري/ بر کرانه غدير

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۴ ۳۵ الف

تبليغات اسالمي  انتشارات دفتر)بوستان کتاب قم : قم -.حسين ايماني/ السالم بر کرانه کالم علي عليه
 . ۱۲۳۱ ، (حوزه علميه قم

 . ۱۲۳۱ دفتر نشر معارف، : تهران -.بر کرانه نور آيات امامت با تاکيد بر تفاسير اهل سنت  ۱۳۳
۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۹۳ ب ۳ م/
المللي  موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا و بنياد بين[ براي]سوي گرمارودي ؛محمدصادق مو/ برکه آسماني

 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : مشهد -.غدير
۱۳۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۱ ب ۶۵ م/
 . ۱۲۳۱ دليل ما، : قم -.يحيي مقدسان!/ اي بر فلک نازد برکه

۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ب ۳۹ ب/

 . ۱۲۳۱ مهام، : تهران -.مولف محمدجواد بهجو/ اي فراتر از هفت دريا برکه

۱۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ب ۲ ت/

 . ۱۲۳۰ آفاق، : تهران -.؛تصويرگر مسعود اميرجاللي حسن تاجري/ ي خوشبختي برکه

۱۳۲ PIR  ۱۵۳۴  /۲ د  
 ۱ ب

 . ۱۲۳۱ سعيد نوين، : قم -.تهيه و تنظيم عليرضا دانايي/ "گشا مشکل"( ع)برگزيده اشعار در وصف موال علي

۱۳۱ BP  ۴۱۲  /۵ 
 ۱ ب ۵۹ ح/

احمدرضا / السالم لم به امام علي عليهاهلل عليه و آله و س اي از سفارشات پيامبر اکرم صلي برگزيده
 . ۱۲۳۰ الهدي، : تهران -.حسيني

 . ۱۲۳۱ پارسيان، : قم -.برگزيده نهج البالغه  ۱۳۱
۱۳۶ BP  ۹۳  /۱ 

 ۱ ب ۱ ف/
 . ۱۲۳۰ موسسه نبا، : تهران -.حسين فريدوني/ برگهايي از کتاب نور

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ط ۳۳ الف/

 . ۱۲۳۱ مشهور، : قم -.ابوالقاسم طاهري/ از ديدگاه نهج البالغهشناسي  برگي از دفتر انسان

۱۳۳ BP  ۹۳/۵۳  
 ۳ ب ۳ ز/

شوراي فرهنگي اجتماعي : تهران -.سيميندخت بهزادپور/ البالغه ريزي راهبردي مسائل زنان در نهج برنامه
 . ۱۲۳۱ زنان، 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۲ ص

/ "به متقين از نهج البالغه شريفبياني کوتاه در شرح خط"السالم  برنامه زندگي در کالم امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.تاليف ضياءالدين صالحي خوانساري

۱۱۰ PIR  ۱۴۳۹  
 ۱ ب  ۳۵ ي/

: مشهد -.کوشش رضا يعقوبيان به/ مجموعه شعر، مناجات و مناسبتهاي ماه مبارک رمضان: بزم عشق
 . ۱۲۳۱ رستگار، 

۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۵ ب ۳ ک/

 . ۱۲۳۳ طاق بستان، : کرمانشاه -.اهلل کنجوري محقق و نويسنده لطف/ بشارت يک محقق به شيعيان جهان

۱۱۳ BP  ۹۶  /۳۴۳ ع  
 ۵ ب

 [بشاره المصطفي لشيعه المرتضي]
جعفر محمدبن  يتاليف عمادالدين اب/ السالم اهلل و عليه و آله لشيعه المرتضي عليه بشاره المصطفي صلي

جماعه المدرسين في الحوزه العميه بقم : قم -.قيومي االصفهانيالقاسم الطبري ؛تحقيق جواد ال ابي
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ موسسه النشر االسالمي، 
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۱۱۲ BP  ۳  /۱۲۶۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.محمدرضا حکيمي/ مهدي. عاشورا. غدير. بعثت ۳ ب  ۳ ح . 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ ب ۳ ر/
= ق  ۱۱۱۲ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.يونس رمضان/ بغيه الطالب في معرفه علي بن ابي طالب

 ۱۱۱۲ . 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۲۵۲ 

 ۱ ق/
 [نظم الغرر و نضد الدرر]

[ بن محمديحيي قزويني عبدالکريم]بقا و زوال دولت در کلمات سياسي اميرمومنان نظم الغرر و نضد الدرر 
کتابخانه عمومي حضرت : قم -.کوشش رسول جعفريان از فيض کاشاني ؛به/ ضميمه رساله آئينه شاهي به

 . ۱۲۳۱ اهلل العظمي مرعشي نجفي،  آيت
۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۵ ۲ د/
فيض کاشاني، : تهران -.پروا تاليف محمدجعفر دادخواه، محمدصادق بي/ بالغ البالغه شرح نهج البالغه

 ۱۲۳۰ . 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ ت ۲ ت/
 . ۱۲۳۱ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعه فرهنگي، : تهران -.تاليف جليل تحليل/ بالغت نهج البالغه

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵ /۳ ح  
 ۳ ب

 . ۱۲۳۱ = م   ۳۰۰۰ نهضه مصر، : قاهره -.احمد محمد الحوفي/ بالغه االمام علي

۱۱۱ BP  ۳  /مکيال، : تهران -.تاليف نادر فضلي.../ السالم فضائلي از اميرالمومنين حضرت علي عليه بيان: بلنداي برتري ۳ ب ۶۱ ف
 ۱۲ - . 

۱۰۰ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ب ۳۱ الف/

: قم -.محمدرضا انصاري/ روايت حذيفه يماني براي يک جوان ايراني در مدائن بلندترين داستان غدير به
 . ۱۲۳۱ اعجاز، 

ق  ۱۱۳۱ آکادمي، ( س)زهراء : قم -.تاليف سليمان االزهري/ ابي طالب و عمه( ص)ه في نجاه آبائ بلوغ المارب  ۱۰۱
 = ۱۲۱۶ . 

۱۰۳ PJA  ۱۳۳۲  
 ۳ ب  ۱۳ ب/

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.شعر معروف عبدالمجيد/ بلون الغدير... بلون الغار

۱۰۲ BP  ۹۳  /۵ /۳۵ م  
 ۲۲۲ ع

 "بي نقطه"و  "الفبي "هاي  شرح و تحقيق خطبه: ارف در دو شاهکار علويترين مواعظ و مع بليغ
 . ۱۲۳۳ السالم،  ائمه عليه: قم -.فر لنگرودي محمد احساني/ السالم اميرالمومنين عليه

۱۰۱ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۵۵۳۲ ر ۲ ج/

الفضائل احمدبن  ين ابيالد تاليف جمال/ [عمروبن بحر جاحظ]بناء المقاله الفاطميه في نقض الرساله العثمانيه 
. = ق۱۱۱۱ ، االحياء التراث، (ع)البيت موسسه آل: قم -.بن طاوس ؛تحقيق علي العدناني الغريفي سيمو

 ۱۲۶۱ . 
۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳۵ 

 ۳ ب ۹۵ م/
محمدحسين (/ ها معما و پرسش همراه با پاسخ[ هفتصد و پنجاه] ۳۱۰ )بوستان معماهاي نهج البالغه 

 . ۱۲۳۳ ن دانش، بوستا: قم -.محمدي
۱۰۶ BP  ۳  /۱۲۳۱ پيام محراب، : تهران -.نوشته ناصر نادري/ بوي سيب ۳ ب  ۲ ن . 
۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۴۹۳۹ ۳ ش/
دار [: تهران] -.المصنف محمدتقي التستري([/ ع)طالب بن ابي علي]بهج الصباغه في شرح نهج البالغه 

 . -۱۲ اميرکبير للنشر، 
۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ش ۴۳ ت/
 [. ۱۲۳۰ ]بنياد نهج البالغه، : تهران -.جعفر شهيدي(/ ع)بهره ادبيات از سخنان علي

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۲ ۴۳ ع ۳۹ الف/

محمد عابدي / السالم امر به معروف و نهي از منکر در رفتار و گفتار امام علي عليه: سوي فرداي بهتر به
 . ۱۲۳۳ ر، آستانه مقدسه قم، انتشارات زائ: قم -.ميانجي

۱۱۰ PIR  ۱۵۵۹  /۳ ع  
 ۳ س

سرايان  السالم از مديحه يکصد و ده دو بيت در مدح  و منقبت مولي اميرالمومنين، علي عليه: به هواي نجف
نشر )تحقيقاتي فرهنگي جليل کوشش خليل سيدزاده ؛زيرنظر موسسه  به/ گوي و شعراي پارسي

 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۳ ، (نشر جلي) موسسه تحقيقاتي فرهنگي جليل[: تهران] -(.جلي
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۵ الف
 . ۱۲۳۱ دار الکتب االسالميه، : تهران -.رضا استادي/ بيست مجلس پيرامون عهدنامه مالک اشتر

۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ب ۱ د/

 . ۱۲۳۳ منير، : تهران -.عدنان درخشان/ بيست و سه روز با غدير

۱۱۲ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ب ۱۳ الف/

 . ۱۲۳۱ مرکز فرهنگي انتشاراتي شبر، [: تهران] -.حسين استادولي/ بيعت در غدير

۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ب ۳۹ الف/

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ دليل ما، : قم -.محمدباقر االنصاري/ الحداث بيعه الغدير في حجه الوداع: بيعه الغدير

۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ پ ۴۱ ص/

 . ۱۲۳۰ دفتر نشر مصطفي، : قم -.احمد صادقي اردستاني(/ السالم عليه)پارسايي و شجاعت امام علي
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 . ۱۲۳۱ بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي، : مشهد -.پرتوي از آفتاب هفتصد نکته از نهج البالغه  ۱۱۶
۱۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۱ پ ۹ الف/
 [. ؟۱۲۱۱ ]انه خراسان، چاپخ: مشهد -(.بيرجندي)نگارش احمد احمدي (/ ع)سيماي تابناک علي: پرتوي از

۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۴۹۳۳ ۱ پ ۲ ح/

تاليف مهدي حائري تهراني ؛تدوين ميرسعيد / پرتوي از غدير در اثبات امامت و واليت از کتب اهل سنت
 . ۱۲۳۳ ، (عج)بنياد فرهنگي امام مهدي: تهران -.حسينيان

۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ پ ۵۱ ر/

موسسه فرهنگي : قم -.هاشم رسولي محالتي/ السالم در سه گفتار يهپرتوي از فضائل اميرالمومنين عل
 . ۱۲۳۰ انتشارات حرم، 

۱۳۰ BP  ۴۵۱  /انتشارات )بوستان کتاب قم : قم -.ابوالحسن مطلبي/ السالم در قرآن پرتوي از فضايل اميرالمومنين عليه ۶ م  ۳ ع
 . ۱۲۳۳ ، (دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۵ الف

 [عربي -فارسي . برگزيده. غرر الحکم و درر الکلم]
اقتصادي، تربيتي، اخالقي، : الکلمبرگزيده غرر الحکم و درر (: ع)پرتوي از کلمات گهربار امام علي 
 . ۱۲۳۳ چوگان، : تهران -.مولف مصطفي اسرار/ اجتماعي، سياسي، بهداشتي

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ /؛پژوهش و برگردان و (/ با نقل منابع و تطبيق با روايات ماخذ ديگر[ )طالب بن ابي علي]هج البالغه پرتوي از ن ۳ ج
وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران -.تفاده از ترجمه محمود طالقانيويراستاري محمدمهدي جعفري با اس

 . -۱۲۳۳ اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، 
۱۳۲ BP  ۹۳  /۵۲ /۳ ج 

۴۹۳۵ 
؛پژوهش و برگردان و (/ با نقل منابع و تطبيق با روايات ماخذ ديگر[ )طالب بن ابي علي]نهج البالغه پرتوي از 

وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران -.تفاده از ترجمه محمود طالقانيويراستاري محمدمهدي جعفري با اس
 . -۱۲۳۳ اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۲ ز ۳ س/

 . ۱۲۳۱ ميثم تمار، : قم -.سعيد زارع/ وظايف کارگزاران و منتخبي از نهج البالغه: ي از نهج البالغهپرتو

۱۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ پ ۲ ص/

/ السالم انضمام زندگاني حضرت علي عليه و چهل حکمت به( اوصاف متقين)خطبه همام : پرتويي از نور حق
 . ۱۲۳۱ انتشاراتي مشهور، موسسه فرهنگي : قم -.محمدعلي صالحي مازندراني

۱۳۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۴ ۱ ف

: تهران -[.۳ ويرايش ] -.احد فرامرز قراملکي/ ج البالغهنه ۱۳۱ تحليلي از غفلت در پرتو خطبه : پرده پندار
 . ۱۲۳۱ مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه، 

۱۳۳ BP  ۹۳  /۹ 
 ۱ پ ۳ ي/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۲ آئينه زمان، : تهران -.ياناصغر يونس علي/ ترين آسمان پرستاره

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ر ۲ ع/

موسسه فرهنگي دانش و انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان نژاد ؛به حسين روحاني/ پرستش
 . ۱۲۳۱ معاصر، 

۱۳۱ BP  ۹۳/۵۱۲۹  
 ۴۹۳۹ ۳ غ/

 . ۱۲۳۲ شوق، : ساري -.فاري سارويتاليف حسين غ/ السالم پرواپيشگان در کالم امير مومنان عليه

۱۲۰ BP  ۲۳۴  /۳ 
 ۳ ص ۱ غ/

سهاره، : تهران -.محمدحسين صفاخواه، عبدالحسين طالعي/ پژوهش پيرامون آيات قرآن در زيارت غديريه
 ۱۲۳۰ . 

 . شناسي در پاکستان( ع)پژوهشهاي علي   ۱۲۱
۱۲۳ BP  ۹۳  /۹۵ /تدوين (/ ها السالم و فتنه علي عليه: السالم مومنين علي عليهعصر اميرال)هاي  پژوهشي پيرامون فتنه ۱ پ

 . ۱۲۳۰ موسسه فرهنگي قدر واليت، : تهران -.موسسه فرهنگي قدر واليت
۱۲۲ BP  ۹۳  /۵۳۵  

 ۱ پ ۳ ج/
 . ۱۲۱۶ قلم،  -.محمد مهدي جعفري/ پژوهشي در اسناد و مدارک نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ انتشارات کردستان، : سنندج -.۰۰۰ پژوهشي در باره امامان اهل سنت   ۱۲۱
۱۲۱ BP  ۲۲۹/۳  

 ۶۵۱۴ ن ۳ ي/
 . ۱۲۳۱ اميد، [: قم] -.زاده مولف احمدحسين يعقوب ؛مترجم محمد قاضي/ پژوهشي در عدالت صحابه

۱۲۶ BP  ۲۲۵  /۵ 
 ۱ پ ۱ ش/

هنگ و پژوهشگاه فر[: تهران] -.احمدحسين شريفي، حسن يوسفيان(/ ع)پژوهشي در عصمت معصومان
 . ۱۲۳۳ انديشه اسالمي، 

۱۲۳ BP  ۳۲  /۱۲۳۳ نشر مسعي، : تهران -.تاليف جعفر نکونام/ و سه مصحف ديگر( ع)پژوهشي در مصحف امام علي  ۱ پ ۳ ن . 
۱۲۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۰ آرا،  جهان: تهران -.نوشته جعفر سبحاني/ السالم پژوهشي عميق پيرامون زندگي علي عليه ۱ پ  ۲ س . 
۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۵ خ ۲۹ ک/
دانش و انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان عبدالحسين خسروپناه ؛به/ پلوراليزم ديني و سياسي

 . ۱۲۳۱ معاصر، 
۱۱۰ BP  ۴۵۱  /۳ ع  

 ۱ ک
 (. عليه السالم) پله و پا يه ي عه لي کوري يه بيتاليت 
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۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ پ ۳۹ ت/

دفتر نشر فرهنگ : تهران -.علي تهراني/ در ماه ذيحجه -السالم  عليهالمومنين پنج فضيلت از حضرت امير
 . ۱۲۳۲ و معارف اسالمي مسجد هدايت، 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۶۲ م

موسسه آموزشي و پژوهشي امام : تهران -.محمدتقي مصباح يزدي ؛نگارش علي زينتي مولف/ پند جاويد
 . - ۱۲۳۱ خميني قدس سره، 

۱۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۶۳ ۳۵۲ ب

دفتر نشر : تهران -.نوشته هئيت تحريريه بنياد نهج البالغه/ آموزان پندهاي کوتاه از نهج البالغه براي دانش
 . ۱۲۶۳ فرهنگ اسالمي، 

۱۱۱ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۶ ث  ۳۵ س/
۴۹۳۵ 

موسسه  :قم -.علي صاحب نجفي مصنف محمد تيجاني سماوي ؛مترجم روشن/ پهرمين هدايت پاگيا
 [. ۱۲۳۰ ]انصاريان، 

۱۱۱ BP  ۲۲۵  /۴ 
 ۱۵۱۶ م  ۱ ص/

 . په يام. په يا مبر . په يا منير 

۱۱۶ PIR  ۵۱۹۵  /۲ ز  
 ۳ پ

نگارش و / شباهت مضموني ابيات حافظ در غزليات با کالم موال علي در کتاب نهج البالغه: پيام آشنايان
 . ۱۲۳۰ موعود اسالم، : بوشهر -.پژوهش عبداهلل زارعي

۱۱۳ BP  ۴۱  /پور مصطفي رجائي/ تاريخ تحليلي و سياسي اسالم از دوران جاهليت تا تشکيل سقيفه: آور رحمت پيام ۳ پ  ۹ ر.- 
 . ۱۲۳۳ رستگار، : مشهد

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۲ /فضال   مکارم شيرازي و با همکاري جمعي از/ شرح تازه و جامعي بر نهج البالغه(: ع)پيام امام اميرالمومنين ۳ م
 . -۱۲۳۱ دار الکتب االسالميه، : تهران -.و دانشمندان

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۲ ج

دفتر : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي[ محمدتقي(/ ]ع)پيامبر از زبان علي
 . ۱۲۳۳ نشر فرهنگ اسالمي، 

۱۱۰ BP  ۹۳/۵۳  
 ۳ ن ۹۵ م/

 . ۱۲۳۱ وثوق، : قم -.پور نويسنده عليه نقيب((/ ع)ماي نبوي از منظر امام عليبنيادشناختي سي)پيامبرنامه 

۱۱۱ DSR  ۴۵۳۱ / ۱۲۶۰ بنياد نهج البالغه، : تهران -.پيام حضرت امام خميني به کنگره نهج البالغه . 
۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ پ ۵۱ الف/
دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.اکبر اشعري ؛مصحح و ويراستار محمدکاظم بهنيا علي/ پيام غدير

 ۱۲۳۳ . 
۱۱۲ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ پ ۳۲ الف/
 . ۱۲۳۱ المهدي، : قم -.عذرا انصاري/ پيام غدير

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۲ ۶ م/

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
ند جوان السالم به فرز لي عليهنهج البالغه از اميرمومنان امام ع ۲۱ نامه : قلم اميرمومنان پيامي به جوانان به

 . ۱۲۳۳ پارسايان، : قم -.اکبر مظاهري ترجمه و نگارش علي.../ السالم خويش امام حسن مجتبي عليه
 . ۱۲۳۲ نسيم حيات، : قم -.پيدايش تشيع و جغرافياي آن در قرن اول هجري قمري  ۱۱۱
۱۱۶ BP  ۲۹۳  /۲ 

 ۲۵۱۴ ت ۳ ف/
۴۹۳۲ 

تاليف عبداهلل فياض ؛مترجم جواد خاتمي؛ با / يهه کتاب تاريخ امامترجم: پيدايش و گسترش تشيع
 . ۱۲۳۳ يمين،  ابن: سبزوار -.اي از محمدباقر صدر مقدمه

۱۱۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ طليعه منطق، : تهران -.تهيه و تنظيم احمدرضا کشوري/ السالم هاي حضرت علي عليه پيشگوئي ۳ پ  ۵ ک . 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۳ پ 

۴۹۳۱ 
ويرايش ] -.نويسنده هيئت تحريريه موسسه در راه حق/ السالم ي عليهحضرت اميرمومنان عل: ي اولپيشوا

 . ۱۲۳۱ موسسه در راه حق، : قم -[.؟۳ 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ پ ۳۹ ع/
شده در انجمن معارف اسالمي  نويسنده و ويراستار يوسف غالمي ؛تهيه/ السالم پيشواي فرزند ابوطالب عليه

 . ۱۲۳۱ ، (ص)بضقه الرسول: قم -.ايران
۱۶۰ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۹ ۵۳ م
 [[عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]]

نهج البالغه، از اميرمومنان امام علي عليه السالم به مالک  ۱۲ نامه : پيمان جاويدان به قلم اميرمومنان
؛ترجمه و (/ در هميشه روزگاراننروايان و تمامي آدميان، و نيز به همه فرما)اشتر، فرمانرواي مصريان 
 . ۱۲۳۳ پارسيان، : قم -.نگارش علي اکبر مظاهري

۱۶۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ پ ۳۴۵ ب/

 . ۱۲۳۳ منير، : تهران -.هاشمي محمد بني/ پيمان غدير

۱۶۳ PIR  ۱۵۵۹  /۱ غ  
 ۴۹۳۵ ۳ م

با ترجمه منظوم استاد صغير  اهلل عليه و آله و سلم شامل خطبه الغدير پيامبر اکرم صلي: اي از غدير پيمانه
 . ۱۲۳۰ حر، : تهران -.اهتمام عليرضا مهرپرور ه.../ اصفهاني

۱۶۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۲۹ ت/

[: تهران] -.محمدتقي جعفري ؛گردآوري تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي(/ ع)تاريخ از ديدگاه امام علي
 . ۱۲۳۳ پيام آزادي، 
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۱۶۱ BP  ۴۱  /۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.هاشم رسولي محالتي/ تاريخ اسالم ۲ ت  ۵ ر - . 
۱۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ /۲ ت 

۴۹۳۳ 
انصاريان، : قم -.ترجمه و تصحيح نثار احمد زين پوري ۰ ايک جماعت  اهل قلم کي مولف/ تاريخ اسالم

 . ۱۲۳۳ .= ق۱۱۱۱ =م۱۱۱۳ 
۱۶۶ BP  ۴۱  /۲ ت ۲ د 

۴۹۳۵ 
تدوين نهاد نمايندگي مقام معطم . ن دانش کيا محمد حسي/ علي عليه السالم تاريخ اسالم به روايت امام
 . ۱۲۳۰ دفتر نشر و پخش معارف، : قم -.رهبري در دانشگاهها

۱۶۳ BP  ۴۱  /۵۳ م  
 ۲۹ ت

نشر ذره، : تهران -.عبدالمجيد معاديخواه(/ روزگار عثمان)ي دگرانديشي و گفت و گو  عرصه: تاريخ اسالم
 ۱۲۳۳ . 

۱۶۳ BP  ۴۱  /نشر ذره، : تهران -.عبدالمجيد معاديخواه(/ عصر بعثت)ي دگرانديشي و گفت و گو  عرصه: تاريخ اسالم ۲ ت  ۵۳ م
 ۱۲۳۳ . 

۱۶۱ BP  ۴۱  /۵۳ م  
 ۲۲ ت

 -.عبدالمجيد معاديخواه(/ گسترش قلمرو خالفت اسالمي)ي دگرانديشي و گفت و گو  عرصه: تاريخ اسالم
 . ۱۲۳۳ نشر ذره، : تهران

۱۳۰ BP  ۲۳  /۳ /۳ س  
 ۲ ت

 . ۱۲۳۳ =م  ۳۰۰۲ = ق ۱۱۳۱ دارابن حزم، : بيروت -.تاليف جالل الدين عبدالرحمن السيوطي/ تاريخ الخلفا

۱۳۱ DS  ۳۳  /۳ 
 ۴۹۳۲ ۱۲ ب ۳ ک/

تحقيق ماجد ابن . استدراک محمد صادق آل بحرالعلوم .  دالبراقي النجفي  حسين بن احم/ تاريخ الکوفه
 . ۱۲۳۳ .=ق۱۱۳۱  -.عطيهاحمد ال

۱۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ ت ۳ ص/

حقيق ويرايش واحد تحقيقات مسجد تاليف عباس صفائي حائري ؛ت/ السالم تاريخ امام اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۱ ، انتشارات، (جمکران)مسجد مقدس صاحب الزمان : قم -.مقدس جمکران

۱۳۲ BP  ۹۶  /۵ /۵۵ ح  
 ۲ ت

نصر ... براويه / السالم  عن االئمه الباقر و الصادق و الرضا و العسکري عن ابائهم عليهمنقال: تاريخ اهل البيت
، االحياء (ع)بيت موسسه آل: قم -.تحقيق محمدرضا الحسيني... الثلج  ابي ابن الجهضمي و الفريابي و

 . ۱۲۶۳ . = ق۱۱۱۰ التراث، 
۱۳۱ BP  ۴۱  /۲ ت  ۶ ن 

۴۹۳۳ 
محمد نصيري رضي ؛تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، مولف / تاريخ تحليلي اسالم

نهاد : قم -.خ؛ ويراستاري عباس عبيريمعاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي؛ زيرنظر گروه تاري
 . ۱۲۳۱ نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ ت ۹ ر/

دانشگاه : تهران -(.دواني)تاليف محمدحسين رجبي (/ ع)ين عليلي دوران امامت اميرالمومنتاريخ تحلي
 . ۱۲۳۱ فرات، : ، معاونت آموزش(ع)امام حسين

۱۳۶ DS  ۹۵  /۶۹ 
 ۴۹۳۵ ۲ ت ۳ ج/

مرکز مطالعات [ براي]رسول جعفريان ؛/ تاريخ تحول دولت و خالفت از برآمدن اسالم تا برافتادن سفيانيان
حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز : قم -.ات اسالمي، پژوهشکده تاريخ و سيرهقو تحقي

 . ۱۲۳۰ انتشارات، 
۱۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۲ ت ۳ د/
بنياد نهج البالغه، : تهران -.پرور ؛تهيه و تنظيم بنياد نهج البالغه الدين دين جمال/ تاريخچه غدير خم

 ۱۲۳۳ . 
۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ج ۳ س/
 . ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.رسول جعفريان/ السالم طالب عليه بن ابي تاريخ و سيره سياسي اميرمومنان علي

۱۳۱ BP  ۲۲۹  /حوزه علميه، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، : قم -.حسين ذاکر خطير/ تاريخ واليت در نيم قرن اول ۲ ق  ۲ ذ
 ۱۲۳۶ . 

۱۳۰ PIR  ۵۶۵۳  
 ۴۹۳۲ ۲۵۴ خ/

 [برگزيده. نامه رانخاو]
مرکز نشر : تهران -.حسام خوسفي ؛تصحيح حميداهلل مرادي ابن/ نامه خالصه خاوران: ارسينامه پ تازيان

 . ۱۲۳۳ دانشگاهي، 
۱۳۱ BP  ۹۳  /۹۲ 

 ۹ ت ۵ ر/
 . ۱۲۳۳۳ = م  ۱۱۱۳ = ق ۱۱۱۳ الغدير، : بيروت -.صالح الورداني. قاسم بن ابراهيم الرسي / تثبيت االمامه

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۶ = م  ۳۰۰۱ دارالعلوم، : بيروت -.علي حيدر المويد/ تثقيف االمه بسير االوالد االئمه  ۱۳۳
۱۳۲ BP  ۹۳/۵۳  

 ۱۵۱۹ ق ۵۵ م/
۴۹۳۱ 

موسسه : قم -.اليزدي ؛المترجم ماجد الخاقانيالمولف محمدتقي مصباح / البالغه تجلي القرآن في نهج
 . ۱۲۳۱ ، مرکز انتشارات، (ره)آموزشي و پژوهشي امام خميني 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۹ ت ۲ ن/

: قم -[.۳ ويرايش ] -.زاده قمي اصغر ناظم/ السالم تحليلي از حکومت اميرالمومنين علي عليه: تجلي امامت
 . ۱۲۳۳ مرکز انتشارات، . دفتر تبليغات اسالمي. حوزه علميه قم

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۲ ۲۳ ح/

 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.عالءالدين حجازي/ نهج البالغهتجلي امامت در 

۱۳۶ PIR  ۶۱۴۳  [برگزيده. ديوان] 
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 . ۱۲۳۳ جليل، : مشهد -.محمد قهرمان[ گردآورنده]؛/ در شعر طغراي مشهدي( ع)تجلي امام علي ۴۹۳۲ ۳۵۴ د/
۱۳۳ PIR  ۱۵۵۹  /۳ ع  

 ۴۹۳۲ ۲ ط
اميرکبير، : تهران -.تاليف يداهلل طالشي ؛مقدمه عباس شجاعي/ ب فارسيدر اد( ع)تجلي اوصاف امام علي

 ۱۲۳۳ . 
۱۳۳ BP  ۲۲۳  /۱ 

 ۳۵۱۴ م  ۲ الف/
۴۹۳۲ 

 [فارسي. موتمر علماء بغداد]
 . ۱۲۳۳ بهاران، : تهران -.؛مترجم و محقق مسترحمي/ تجلي حقيقت، نجات بشريت

۱۳۱ PIR  ۱۵۵۹  /۲۹ خ  
 ۴۹۳۳ ۵ ح

پژوهش و (/ از رودکي تا عصر حافظ)در شعر فارسي ( ع)، حسين(س)، فاطمه(ع)تجلي شخصيت علي
 . ۱۲۳۱ ارمغان، : تهران -.نگارش احمد حسيني کازروني

۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۴۹۳۵ ۲۶ الف/

 [عربي -فارسي . برگزيده. شرح نهج البالغه]
لحديد معتزلي در شرح ا ابي ابن از اعترافات: السالم تجلي فضيلت در فضائل و مناقب اميرالمومنين علي عليه

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶  -.گردآورنده ابوالفضل ميرلوحي ؛مترجم حسين شفيعي/ نهج البالغه
۱۱۱ BP  ۴۵۲  /۶۵۱ 

 ۹ ت  ۳ ج/
مرکز نشر : قم -.؛گردآورنده محمد صفايي[ جوادي آملي... ا برگرفته از آثار آيه/ ]تجلي واليت در آيه تطهير

 . ۱۲۳۱ اسراء، 
۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۹ ت ۱۳ الف/
 . ۱۲۳۱ سوم شعبان، [: قم] -.حسين اسعدي/ تجلي واليت در غدير خم

۱۱۲ BP  ۹۳  /۳ /۳ ک 
۴۹۳۳ 

گردآورنده / ۱۲۳۱ و تجلي واليت در مازندران دي ماه ( ع)مقاالت برگزيده کنگره امام علي: تجلي واليت
العابدين  ان ؛ويراستاران محمدعلي افضلي، زينو تجلي واليت در مازندر( ع)دبيرخانه کنگره امام علي

 . ۱۲۳۰ رسانش، : تهران -.درگاهي
۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۶ 

 ۹ ت ۲ ط/
بن علي طبري ؛تصحيح و تحقيق مهدي  تاليف عمادالدين حسن /تحفه االبرار في مناقب االئمه االطهار

 . ۱۲۳۶ دفتر نشر ميراث مکتوب، : تهران -.جهرمي
۱۱۱ BP  ۴۵۲  /۳۹۹ 

 ۳ ت ۵ د/
ي ؛تقديم و تحقيق پروين الدين منصور دشتکي شيراز غياث/ تحفه الفتي في تفسير سوره هل اتي

 . ۱۲۳۱ سازمان اوقاف و امور خيريه، : مرکز نشر ميراث مکتوب: تهران -.بهارزاده
۱۱۶ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۹ ت ۱ م/
و نگارش از  ترجمه. اليف مرعشيت/ تحقيقي پيرامون اثبات شهادت ثالثه گواهي به واليت اميرالمومنين

 . ۱۲۳۱ ناصر، : قم -.محمد محمدي اشتهاردي
۱۱۳ DS  ۹۳  /۴ 

 ۹ ت ۲ ق/
تاليف / بن عفان تا قتل عثمان( ص)پس از رحلت پيامبر (: ع)طالب  بن ابي تحليلي بر مواضع سياسي علي

 . ۱۲۳۱ اميرکبير، : تهران -.اصغر قائدان
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲ و ۳ س/
سينه : تهران -.محقق قاسم واثقي/ در تامين امنيت اجتماعي( ع)ي عملي امام علي ير و سيرهتداب

 . ۱۲۳۰ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، مرکز تحقيقات و پژوهشها، معاونت پژوهشي،  سرخ
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳۳ و ۳ آ/
 . ۱۲۳۱ عابد، : تهران -.مه وکيليمولف نج/ اي از ديدگاه نهج البالغه تربيت اجتماعي و تربيت حرفه

۶۰۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ ت ۵۹ ر/

موسسه فرهنگ : تهران -.نويسندگان کبري رشيدي، نسرين جعفري(/ ع)تربيت در سيره و کالم موال علي 
 . ۱۲۳۱ و دانش، 

۶۰۱ BP  ۹۳  /۵۲ ۲ الف  
الف۴۹۳۳  

: مشهد -.زاده ؛ترجمه و تدوين رضا رجب/ الحديد ابي از شرح نهج البالغه ابن( ع)ترجمان حيات امام علي
 . ۱۲۳۱ رستگار، 

۶۰۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۲۵۱۴ الف ۵ م/
۴۹۶۲ 

 [فارسي. طالب بن ابي اثبات الوصيه لعلي]
: تهران -.علي مسعودي ؛مترجم محمدجواد نجفي مولف ابوالحسن/ طالب بن ابي ليترجمه اثبات الوصيه لع

 . ۱۲۶۳ کتابفروشي اسالميه، 
۶۰۲ BP  ۲۱۳  /۵ 

 ۱۵۱۴ الف ۳ د/
 [فارسي. ارشاد القلوب الي الصواب]

؛مترجم علي سلگي؛ با تصحيح و پاورقي [ لميبن محمد دي تاليف حسن(/ ]ره)ترجمه ارشاد القلوب ديلمي
 . -۱۲۳۱ ناصر، : قم -.عالمه شعراني؛ مقدمه از محمد اشتهاردي

۶۰۱ DS  ۳۳  /۳ د  
 ۵۴۳۴۱ ۲۱۹ الف

 [رگزيدهب. تاريخ مدينه دمشق]
بن  بن الحسن القاسم علي تصنيف ابي/ السالم من تاريخ مدينه دمشق طالب عليه بن ابي ترجمه االمام علي

دارالتعارف للمطبوعات، : بيروت -.عساکر ؛بتحقيق محمدباقر المحمودي اهلل الشافعي المعروف بابن هبه
 ۱۲۳۳ . 

۶۰۱ BP  ۳۳  /۲۵ ط  
 ۴۹۳۱ ۳۵۱۴ م

[: قم] -[.ويرايش؟] -.مدباقر موسوي همدانياز محمدحسين طباطبائي ؛مترجم مح /ترجمه تفسير الميزان
 . ۱۲۳۱ جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

۶۰۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۶۵۱۴ خ ۵ ن/

عبدالرحمن احمدبن شعيب  تاليف حافظ ابي/ السالم طالب عليه بن ابي ترجمه خصائص اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۳ دار الثقلين، : قم -.يي ؛مترجم نصراهلل آيتي مقدمنسا
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۶۰۳ PJA  ۹۵۳۱  
 ۶ ع ۳۵۲ د/

دليل، : قم -.جمع و تحقيق و شرح قيس العطار/ "ذي الشهادتين"ترجمه ديوان خزيمه بن ثابت االنصاري 
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ 

۶۰۳ PJA  ۹۴۵۳  
 ۶ ع ۳۵۲ د/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل، : قم -.و شرح قيس العطارجمع و تحقيق / ترجمه ديوان عماربن ياسر

۶۰۱ PJA  ۹۴۴۱  
 ۴۹۳۳ ۶ ع ۳۵۲ د/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل، : قم -.جمع و تحقيق و شرح قيس العطار/ بن سعد االنصاري ترجمه ديوان قيس

۶۱۰ PJA  ۹۴۹۵  
 ۶ ع ۳۳۵۲ د/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل،  :قم -.جمع و تحقيق و شرح قيس العطار/ ترجمه ديوان مالک اشتر

۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ج الف۴۹۳۳  

 ([عربي -فارسي )نهج البالغه ]
 . ۱۲۳۳ فيض، : تهران -.؛مترجم کاظم ارفع[ طالب بن ابي علي/ ]ترجمه روان نهج البالغه

۶۱۳ BP  ۲۶۳ /۵۱۴ 
۴۹۳۲ 

و بررسي ضيا الدين با تحقيق . مترجم سعيد حسيني / ترجمه شرح دعاء صباح حاج مال هادي سبزواري
 . ۱۲۳۳  -.نجفي

۶۱۲ BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۱۵۱۴ ف ۲ الف/
۴۹۳۳ 

 [فارسي. السالم فرحه الغري في تعيين قبر اميرالمومنين علي عليه]
مرکز نشريات مکتوب، : تهران -.؛پژوهش جويا جهانبخش( ره)از محمدباقر مجلسي/ ترجمه فرحه الغري

 ۱۲۳۱ . 
۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ث۴۹۳۳  
 [عربي -فارسي . البالغهنهج ]

[: تهران] -.ترجمه و نگارش داريوش شاهين/ السالم نهج البالغه سخنان جاويدان علي عليهترجمه کامل 
 . ۱۲۳۱ جاويدان، 

۶۱۱ BP  ۹۳  /۹۱ /۳ ع  
 ۴۹۳۳ ۵۵۱۴ ک

 [فارسي. کشف اليقين]
ين ؛تحقيق حس بن مطهر حلي بن يوسف نگارش حسن/ ترجمه کشف اليقين في فضائل اميرالمومنين

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، : تهران -.درگاهي؛ ترجمه حميدرضا آژير
 ۱۲۳۱ . 

۶۱۶ BP  ۹۳ /۵۱۴ 
۴۹۵۹ 

 ([فارسي. )نهج البالغه]
بقلم محمدجعفر امامي و محمدرضا آشتياني ؛زيرنظر ناصر / لبالغهاي بر نهج ا ترجمه گويا و شرح فشرده

 . ۱۲۱۲ =ق۱۲۱۳ هدف، : قم -.زيمکارم شيرا
۶۱۳ BP  ۹۳  /۲۹ الف  

 ۴۹۳۳ ۳۵۱۴ م
 [فارسي. طالب بن ابي مقتل االمام اميرالمومين علي]

بن محمدبن عبيد معروف به  تاليف ابوبکر عبداهلل/ طالب بن ابي ترجمه مقتل امام اميرالمومنين علي
گروه معارف  -سه پژوهش و مطالعات عاشورا موس[ براي]ود مهدوي دامغاني، الدنيا ؛ترجمه محم ابي ابن

 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : مشهد -.اسالمي
۶۱۳ PJA  ۹۴۵۶  

الف۴۹۳۵  ۳۵۹۹ د/  
عبدالعزيز سيداالهل / همراه شرح و توضيح به( ع)ترجمه منظوم گزيده اشعار منسوب به اميرالمومنين

: قم -.علوم پزشکي رفسنجان دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه[ براي]محقق ؛ ؛مترجم محمد
 . ۱۲۳۰ کشف الغطاء، 

۶۱۱ BP  ۹۳  /۱ ش  
 ۴۹۳۲ ۳۵۱۳۴ ن

 [فارسي. نهج البالغه ]
گردآورنده فهارس و  ويراستار و. مصحح . مترجم علي اصغر فقيهي . مولف سيد رضي / ترجمه نهج البالغه

 . ۱۲۳۳ مشرقين، : قم -.راهنماي کشف موضوعات نهج البالغه محمد جواد مهري کرمانشاهي
۶۳۰ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ش۴۹۳۳  
 [عربي -فارسي . نهج البالغه]

موسسه تحقيقاتي : قم -.محمد دشتي/ السالم هج البالغه حضرت اميرالمومنين عليهترجمه ن
 . ۱۲۳۱ ، (ع)اميرالمومنين

۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ط۴۹۳۳  

 [عربي -فارسي . نهج البالغه]
موسسه فرهنگي : قم -.مترجم محمد دشتي/ السالم منين عليهاميرالموترجمه نهج البالغه حضرت 

 . ۱۲۳۱ السالم،  انتشاراتي ائمه عليهم
۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ض۴۹۳۳  
 [عربي -فارسي . نهج البالغه]

موسسه فرهنگي، : قم -.مترجم محمد دشتي/ السالم بالغه حضرت اميرالمومنين عليهترجمه نهج ال
 . ۱۲۳۱ انتشاراتي مشهور، 

۶۳۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۱۴ الف ۱ ج/
۴۹۳۳ 

مولف جورج جورداق ؛مترجم ابوالحسن / نداي عدالت انسانيت: ترجمه و انتقاد از کتاب االمام علي
 . ۱۲۲۳ اسالميه، : تهران -.شعراني

۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۲ محمدتقي جعفري/ نبقيه شناخت از ديدگاه علمي و شناخت از ديدگاه قرآ: ترجمه و تفسير نهج البالغه.- 
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 . -۱۲ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران ۴۹۳۱ ۳۱۲ ج/
۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

پ۴۹۳۳  
 [عربي -فارسي . نهج البالغه]

 . ۱۲۳۱ فقيه، : تهران -.االسالم ؛مترجم علينقي فيض/ ترجمه و شرح نهج البالغه
۶۳۶ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۲ ط/
 [فارسي. شرح ۰ البالغه نهج]

 [. ۱۲ أأ]کتابفروشي بينش، : تهران -[.محمود طالقاني] /البالغه ترجمه و شرح نهج
۶۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۵ ت ۳ ص/
بنياد نهج البالغه، : تهران -.گروه نويسندگان بنياد نهج البالغه ؛تصويرگر سعيد رزاقي/ تشنگي کنار رود

 ۱۲۳۰ . 
۶۳۳ BP  ۲۹۹  /۳ 

 ۵ ت ۹ ح/
 . ۱۲۳۰ پخانه دفتر انتشارات اسالمي، چا: قم -.مولف محسن حجت/ تشيع چيست و شيعه کيست ؟

۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ پ ۳ ج/

موسسه فرهنگي : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمدباقر پوراميني ؛به /هاي بزرگ جواني تصميم
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، 

۶۲۰ BP  ۹۳  /۵۳ الحوزه العلميه بقم، مکتب : قم -.سالميهالدرسات اال مرکز االبحاث و/ تصنيف غرر الحکم و درر الحکم ۳ ح
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ االعالم االسالمي، مرکز النشر، 

۶۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ /الحوزه العلميه بقم، مکتب االعالم االسالمي، مرکز النشر، : قم -.المولف لبيب بيضون /تصنيف نهج البالغه ۳ ب
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ 

۶۲۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۶ ت ۳ ک/

نسيم : قم -.مولف غالمرضا کياپاشا/ السالم تحليلي از زندگاني اميرالمومنين عليه: حقيقت ي ازتصوير
 . ۱۲۳۱ حيات، 

۶۲۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ت ۲۳ م/

 -.زاده داوري ا راهنمايي محمود تقيخان محمدي ؛ب جمعه/ (ع)تعديل نابرابري اجتماعي در دولت امام علي
 . ۱۲۳۲ الملل،  کت چاپ و نشر بينسازمان تبليغات اسالمي، شر: تهران

۶۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ز ۳ آ/

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز : قم -.عبدالمجيد زهادت/ تعليم و تربيت در نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ انتشارات، 

۶۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۶۳ ت/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي/ ]تفسير

زالل : قم -.بررسي سيزده موضوع از منظر اميرالمومنان علي عليه السالم: ضوعي نهج البالغهتفسير مو  ۶۲۶
 . ۱۲۳۱ کوثر، 

۶۲۳ BP  ۳۳  /نياز ها، خواستها، پرسشها، تن تفسير و بررسي تازه اي درباره قرآن مجيد بادرنظرگرف: تفسير نمونه ۶ م
 . دارالکتب االسالميه: تهران -.بقلم جمعي از نويسندگان/ مکتبهاو مسائل روز

۶۲۳ BP  ۹۶  /۵ /۵۹ ح  
 ۳ ت

مرکز االبحاث : قم -.علي الحسيني الميالني/ السالم السالم علي االنبياء عليهم تفضيل االئمه عليهم
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ العقائديه، 

۶۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ م ۳ س/

: تهران -.ماعيل منصوري الريجانيمولف اس/ تفکر سياسي و دفاعي بسيج با نگرشي در نهج البالغه
 . ۱۲۳۱ مرکز فرهنگي و انتشاراتي آيه، : سازمان تحقيقات خودکفايي بسيج

معاونت روابط )نتظامي سازمان عقيدتي سياسي نيروي ا: تهران -(.ع)ه امام علي تقوا پيشگان از ديدگا  ۶۱۰
 . ۱۲۳۱ ، (عمومي و تبليغات

۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۵ ذ ۳ س/

حوزه علميه قم، دفتر : قم -.اکبر ذاکري علي/ بکر استاندار مصر عهدنامه محمدبن ابي: تقوا و سياست
 . ۱۲۳۰ تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، 

۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۹ ج

دفتر نشر فرهنگ : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي[ محمدتقي/ ]تقواي الهي
 . ۱۲۳۳ اسالمي، 

۶۱۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۳ ت/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
موسسه فرهنگي قدر : تهران -.؛مترجم کاظم ارفع([ ع)طالب بن ابي علي/ ]ين در نهج البالغهتقوي و متق
 . ۱۲۳۰ واليت، 

۶۱۱ BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۴۹۳۹ ۱ ت ۳ ب/

رگردان حميدرضا آژير؛ تلخيص رضا ب/ ]السالم تلخيص ترجمه کشف اليقين في فضائل اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۲ شمس الضحي، : تهران -[.۳ ويراست ] -.؛تحقيق حسين درگاهي[ بيات

۶۱۱ BP  ۹۳  / م۵۴  [مستدرکات. نهج البالغه] ۳۵ 
/ السالم طالب عليه بن ابي اورده الشريف الرضي اثر موالنا االمام اميرالمومنين عليتمام نهج البالغه مما 

صحح نصوصه تحقيق و تتميم و تنسيق صادق الموسوي ؛قام بتوثيق الکتاب محمد عساف؛ راجعه و 
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ ، قسم التحقيق و النشر، (عج)موسسه االمام صاحب الزمان: مشهد -.فريد السيد

۶۱۶ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۹۱ ج

: تهران -.گردآوري تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ تاليف محمدتقي جعفري ها مباني و ارتباطات تمدن
 . ۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
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۶۱۳ DS  ۹۳  /۵ 
 ۳ ت ۲۱ م/

اب، فراکت: قم -(.بندريگي)نوشته علي محدث / شرح حال معاويه فرزند ابوسفيان: تنديس شوم تاريخ
 ۱۲۳۳ . 

۶۱۳ BP  ۹۳  /[. ؟ ۱۲ ] بنياد نهج البالغه، : تهران -.محمد رضا دين پرور/ تنها يکبار روايتي ديگر از والدت موال ۳ ت  ۳ د 
۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹۲ م ۳۳ ت/
 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]

 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ توبه
۶۱۰ BP  ۲۲۵/۳  

 ۳ ت ۲۲ م/
 . ۱۲۳۲ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.جواد محدثي/ بازگشت به فطرت: توبه

۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۳ ت/

 . ۱۲۳۳ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم رافع/ توحيد و شناخت پروردگار از منظر نهج البالغه

۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ ع ۳ س/

سازمان تبليغات اسالمي، : تهران -.اکبر عليخاني علي/ السالم ي عليهسياسي از ديدگاه امام عل توسعه
 . ۱۲۳۱ الملل،  شرکت چاپ و نشر بين

۶۱۲ BP  ۹۳  /۵۲ /۱۲۳۱ =م ۳۰۰۳ . = ق۱۱۳۲ دارالعلوم، : بيروت -.محمد الشيرازي/ توضيح نهج البالغه ۵ ح . 
۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۳ ۹ م ۳۵ ت/
 [برگزيده. عربي -فارسي . ج البالغهنه]

 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ توکل
۶۱۱ BP  ۲۲۹  /۱۹ ح  

 ۳ ت
مرکز الغدير للدراسات : قم -.الدين الحسيني تاليف شهاب/ تولي االمام وحده التعيين و تعد ديه االجتهاد

 . ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۱ االسالميه، 
۶۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ج ۹ م/
 . ثبات و دوام سنت پيامبر

۶۱۳ BP  ۲۳/۲  
 ۳ ث ۶۱ ع/

 . ۱۲۳۳ نباء، : تهران -.مولف سيده کبري عظيمي/ ثقلين در بيان حضرت زهرا عليهاالسالم

۶۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۴۹۳۵ ۳ ث ۳۵ س/

 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۶ = . ق۱۱۱۳ موسسه انصاريان، : قم -.محمدالتيجاني السماوي/ ثم اهتديت

۶۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۱ ۲ ج ۶ م/

 . ۱۲۳۱ صدرا، : تهران -.مرتضي مطهري/ السالم جاذبه و دافعه علي عليه

۶۶۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ع ۳۹ الف/

: قم -.محمد عابدي/ السالم امر به معروف و نهي از منکر در گفتار و رفتار امام علي عليه: ي برتر جامعه
 . ۱۲۳۰ ، انتشارات نور السجاد، (ع)ت اسالمي، پژوهشکده باقرالعلومسازمان تبليغا

۶۶۱ BP  ۹۳/۵۱۲۲  
 ۵ خ/

هاي  حوزه علميه قم، مرکز مطالعات و پژوهش: قم -.عبدالحسين خسروپناه/ ي علوي در نهج البالغه جامعه
 . ۱۲۳۰ فرهنگي، 

۶۶۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ ج ۹۲ م/

 . ۱۲۳۱ نشر،  شرکت به: مشهد -.تاليف قربانعلي محمدي مقدم(/ السالم عليه)جامعيت حکومت امام علي

۶۶۲ PIR  ۳۹۲۴  /۳۵ و  
 ۴۹۳۴ ۲ ج

 -.تاليف علي هويداکاشي(/ السالم عليه)يکصد و ده کالم منظوم از موالي متقيان حضرت علي: جام کوثر
 . ۱۲۳۱ شکوري، : قم

۶۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ ج ۹ ن/

از والدت تا ( السالم عليه)حوادث مهم تاريخ اميرالمومنين سيري در(: لهاهلل عليه و آ صلي)جان پيامبر 
 . ۱۲۳۰ نصايح، : قم -.محمد نجفي يزدي/ شهادت

۶۶۱ DS  ۹۳/۴  /۲ ج ۲ م 
۴۹۳۳ 

ويلفرد مادلونگ ؛ترجمه / پژوهشي پيرامون خالفت نخستين: اهلل عليه و اله جانشيني حضرت محمد صلي
 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -[.و ديگران... ]احمد نمايي

۶۶۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ف ۱ ق/

 . ۱۲۳۳ دستان، : تهران -.مهسا فاضلي/ در تفسير و علوم قرآني( ع)جايگاه امام علي

۶۶۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۲ ج ۵ د/

 . ۱۲۳۳ ، (ع)نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي/ جايگاه غدير

 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ دارالهادي، : بيروت -.۰۰۰ قه بين العقل و التجربه االجتماعيه جدليه العال  ۶۶۳
۶۶۱ BP  ۲۲۹  /۵ /۱۲۳۱ نشر آفاق، : تهران -.دفتر تحقيقات و انتشارات آفاق/ اي از زالل غدير جرعه ۱ ج . 
۶۳۰ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۱ ج ۳۳۵ م/
تاليف هاشم الناجي (/ ترتيب حروف الهجاءعلي )دار الدنيا في ( السالم عليه)جزاء اعداء اميرالمومنين

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ هاشم موسوي جزايري، : قم -.الموسوي الجزائري
۶۳۱ BP  ۲۲۳  /۱ 

 ۳۵۱۴ م  ۲ الف/
۴۹۳۴ 

 [فارسي. موتمر علماء بغداد]
 -[.۳ ويرايش ] -.ترجمه و تحقيق مصطفي خبازيانبن عطيه بغدادي ؛ نوشته مقاتل/ جستجوي حق در بغداد

 . ۱۲۳۱ بنياد پژوهشهاي علمي، فرهنگي نور االصفياء، : قم
۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ [فارسي. )شرح نهج البالغه]) 
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نشر ني، : تهران -.الحديد ؛ترجمه و تحشيه محمود مهدوي دامغاني ابي ابن/ رح نهج البالغهجلوه تاريخ در ش ۴۹۶۳ ۲ الف/
۱۲۶۳ -  ۱۲۳۱ . 

۶۳۲ PIR  ۱۴۳۴  /۳ ع  
 ۳ ز

کتاب : تهران -.کوشش عزيزاهلل زيادي به(/ ع)کارنامه شاعران در آستان واليت موال علي: جلوه جانان
 . - ۱۲۳۱ نيستان، 

۶۳۱ BP  ۴۱۹  /۳ 
 ۳ ج ۱۲ ر/

بن  چهل حديث ناب، و در کمياب از درياي بيکران مناقب حضرت موال اميرالمومنين علي: جلوه خدا
بنياد پژوهشهاي : قم -.الدين رستگار جويباري آوري و ترجمه علي لسانگرد/ (السالم عليه)ابيطالب

 . ۱۲۳۳ علمي فرهنگي نور االصفياء، 
۶۳۱ PIR  ۱۵۵۹  /۳ ع  

 ۴۹۳۳ ۳ ن
 . ۱۲۳۱ نشر زهره، : ساري -.الدين نوري کوشش نظام به/ السالم در ادب فارسي جلوه علي عليه

۶۳۶ BP  ۹۳  /حوزه علميه قم، دفتر : قم -.عذرا انصاري(/ ع)ي اميرمومنان عليو تحليلي از زندگان گزارش: جلوه واليت ۳ ج  ۳ الف
 . ۱۲۳۶ تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، 

۶۳۳ BP  ۹۶  /۶ ق  
 ۴۹۳۳ ۱۵۱۲۴۳ خ

 [فارسي. برگزيده. الخرائج و الجرائح]
ي با همکاري مجتبي ين راوندي ؛مترجم غالمحسين محرمالد مولف قطب(/ ع)هاي اعجاز معصومين  جلوه

 (. دفتر انتشارات اسالمي: قم) ۱۲۳۶  -.طبري فراهاني
۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ /۲ خ 

۴۹۳۶ 
 . ۱۲۳۶ بنياد نهج البالغه، : تهران -.تاليف محمد خاقاني/ هاي بالغت در نهج البالغه جلوه

۶۳۱ BP  ۹۶  /۳ ج  ۲۵ ح 
۴۹۳۳ 

 . ۱۲۳۳  - ۱۲۳۶پژوهشهاي اسالمي،  بنياد: مشهد -.محمدحسن حائري يزدي/ هاي تقوا جلوه

۶۳۰ BP  ۹۳  /۲۳ /۲ ن 
۴۹۳۳ 

زاده  اصغر ناظم/ موضوع ۳۳۱ السالم در  گزيده موضوعي کلمات اميرالمومنين علي عليه: هاي حکمت جلوه
 . ۱۲۳۳ حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، : قم -.قمي

۶۳۱ BP  ۵۴  /ه پيرامون آخرين نورالهي حضرت مهدي ارواحنا فداهاز غدير تا ظهور تحقيقي کوتاه و فشرد هاي نور جلوه ۳ ج ۹ ر /
 . ۱۲۳۱ دار الثقلين، : قم -.نگارش محمدحسين رحيميان

۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳۶۳ د ۳ س/

: تهران -.مولف مصطفي دلشاد تهراني/ ، حکومت موفق تاريخ(ع)حکومت امام علي: جمال دولت محمود
 . ۱۲۳۳ دريا، 

۶۳۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳۴۱ ص/

 . ۱۲۳۱ ذکر، : تهران -.محمود صلواتي/ پژوهشي پيرامون جريان خوارج در نهج البالغه: جمود و خشونت

۶۳۱ BP  ۳  /بازنوشته مسلم ناصري ؛تصويرگر (/ السالم امام علي عليه)مجموعه دوازده قصه از زندگي : جنگجوي جوان ۳ ج  ۲۶ ن
 . ۱۲۳۱.۱۲۳۲ پيام آزادي، : نتهرا -.مرتضي امين

۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳ ش/

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات [: قم؟] -.حسين شفائي/ جنگ و جهاد در نهج البالغه
 . ۱۲۶۱ اسالمي، 

۶۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ر ۳ ج/

ش و انديشه معاصر، موسسه فرهنگي دان: تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمدجواد رودگر ؛به/ جوان
 ۱۲۳۱ . 

۶۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ج ۹۳ م/

 . ۱۲۳۱ نبوغ، : قم -.کوشش محمود جويباري به(/ ع)جواني امام علي

۶۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ج ۱ ط/

د علي الطريحي ؛تحقيق مهدي فخر الدين بن محم/ (ع)طالب  جواهر المطالب في فضايل علي بن ابي
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۳۱ ، (ع)امير المومنين علي مکتبه المتخصصه ب: مشهد -.هوشمند

۶۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ج ۳ د/

البرکات محمدبن  الدين ابي تاليف شمس/ السالم طالب عليه بن ابي جواهر المطالب في مناقب االمام علي
مجمع احياء الثقافه االسالميه، : قم -.الباعوني الشافعي ؛تحقيق محمدباقر المحمودياحمد الدمشقي 

 . - ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ 
۶۱۰ BP  ۴۵۱  /[. تاريخ مقدمه ۱۲۶۰ ]آزادي، : قم -.نوشته مهدي عرفاني/ جهاد از ديدگاه قرآن و نهج البالغه ۱ ع  ۳ ج 
۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۱ د  ۳ ج
دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ جهاد در اسالم

 ۱۲۳۳ . 
۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ د ۳ ت/
 [. ۱۲۳۰ ]بنياد نهج البالغه، : تهران -.پرور جمال دين/ بيني الهي در نهج البالغه جهان

۶۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۹۳ ق

العابدين قرباني  اهلل حاج شيخ زين درسهاي حضرت آيه: در خطبه اول نهج البالغه( ع)بيني امام علي جهان
 . ۱۲۳۱ نشر سايه، : تهران -.دعلي قربانيکوشش محم به/ الهيجي

۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ م ۱ م/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.اسداهلل مبشري(/ ع)جهانداري امام علي
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۶۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ چ ۵۱ ح/

موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان اهلل حسيني ؛به فضل/ هاي دين چالش
 . ۱۲۳۱ معاصر،  انديشه

 . ۱۲۳۱ مرکز فرهنگي انتشاراتي منير، : تهران -.چرا علي عليه السالم تنها شد ؟  ۶۱۶
۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ /۳ د 

۴۹۳۲ 
 . ۱۲۳۳ دريا، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.مصطفي دلشاد تهراني/ آشنايي با نهج البالغه: چشمه خورشيد

۶۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۵ چ ۳۶ ع/

مرکز فرهنگي و : تهران -.آقايي نراقي مولف مرتضي علي(/ ع)بن ابيطالب نبوي علي بسار آفتا چشمه
 . ۱۲۳۰ انتشاراتي آيه، 

۶۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۵ چ ۳ ح/

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ ذوي القربي، : قم -.محسن حيدري/ چشمه سار غدير

۳۰۰ BP  ۹۱  /۵ 
 ۳ پ ۳ ق/

 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، . ن قدس رضوي آستا: مشهد -.محمد رضا پور احمد/ چکاوک خونين

۳۰۱ PIR  ۹۲۵۶  
 ۹۳ ک  ۳۱۹ س/

ه به زماني کوردي هوندراو/ ر مبه رموده کاني خوا و پيغه ر بيک هاتوله فه يده ي حه رله پايه وهه ي گه چل پله
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ ، (ع)لي ي ئيمام عه دامه زراوه: قم -.داندراوي ئيبراهيم کوردستاني

۳۰۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۴۹۳۹ ۳ چ ۳۹ الف/

دليل : قم -.محمدباقر انصاري.../ اتمام حجتها، بحثهاي علمي، مناظرات ميراث مکتوب: چهارده قرن با غدير
 . ۱۲۱۲ ما، 

۳۰۲ BP  ۳  /بوستان کتاب قم : قم -.مجيد مالمحمدي(/ ع)علي هايي از زندگي امام داستان! چه شمشير زيبايي ج .۲ ۶ ق
 . ۱۲۳۳ ، (شارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قمانت)

۳۰۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ب ۱ الف/

 . ۱۲۳۱ بوستان توحيد، : تهران -.السالم پيرامون رذايل اخالقي چهل حديث از حضرت علي عليه

۳۰۱ BP  ۹۳  /۵ 
  ۳۹ ب ۱ الف/

الف۴۹۳۳  

 . ۱۲۳۱ بوستان توحيد، : تهران -.السالم پيرامون علم چهل حديث از حضرت علي عليه

۳۰۶ BP  ۹۳  /۵ 
  ۳۱ ب ۱ الف/

ب۴۹۳۳  

 . ۱۲۳۱ بوستان توحيد، : تهران -.السالم پيرامون فضايل اخالقي چهل حديث از حضرت علي عليه

۳۰۳ BP  ۹۳  /۵ 
  ۳۶ ب ۱ الف/

پ۴۹۳۳  

 . ۱۲۳۱ بوستان توحيد، : تهران -.السالم پيرامون نماز چهل حديث از حضرت علي عليه

۳۰۳ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ چ ۳ ب/

سازمان عقيدتي سياسي ) انتشارات دفاع : تهران -.البالغهترجمه بنياد نهج / چهل حديث از نهج البالغه
 . ۱۲۳۱ ، (وزارت دفاه و پشتيباني نيروهاي مسلح

۳۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ س ۹ م/

 -.صادق سيدنژاد/ السالم عليه الشريف در کالم اميرالمومنين اهلل تعالي فرجه چهل حديث امام مهدي عجل
 . ۱۲۳۰ ، (جمکران)مسجد مقدس صاحب الزمان : قم

۳۱۰ BP  ۴۱۹  /۳ 
 ۳۲۲ چ/

(/ ع)االمر درباره حضرت صاحب( ع)پيشگوييهاي حضرت امير(: ع)و مهدي( ع)چهل حديث پيرامون علي
 . ۱۲۳۲ ، (عج)موعود عصر: تهران -.تدوين واحد پژوهش و تحقيق موسسه فرهنگي موعود

۳۱۱ BP  ۴۹۱  / چ۵  
 ۴۹۶۳ 

محمود  خط شاه الدين هروي ؛به بن سيف با ترجمه منظوم حسين/ السالم چهل حديث حضرت علي عليه
آستان قدس رضوي، موسسه چاپ و : مشهد -.چي ري؛ با مقدمه و تصحيح کاظم مدير شانهنيشابو

 . ۱۲۶۱،۱۲۶۳ انتشارات، 
۳۱۳ BP  ۴۱۹  /۳ 

 ۳۶۳ چ ۱ ش/
 . ۱۲۳۳ نشر معروف، : قم -.تاليف محمود شريفي/ يرچهل حديث غد

۳۱۲ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۳ چ ۹ م/

احمد [ تاليف/ ]ضميمه خطابه فدک روايت عايشه به به( س)و فاطمه زهرا( ع)چهل حديث فضائل علي
 . ۱۲۳۱ نسيم الهي، : تهران -.محمودي ؛ترجمه احمد سامعي

۳۱۱ BP  ۴۹۳  /۵ /۳ چ 
۴۹۳۳ 

بن  عربي توسط مولي الموحدين علي بهبرگردان چهل سوره از تورات از سرياني  چهل حديث قدسي
 . ۱۲۳۱ نهاوندي، : قم -.؛مترجم محمد فربودي/ السالم طالب عليه ابي

۳۱۱ BP  ۴۱۹  /۳ 
 ۳۶ چ ۳۳ ش/

سازمان عقيدتي سياسي : تهران -.د شهرياريمحم/ السالم نگاه به مديريت از نگاه علي عليه: چهل حديث
 . ۱۲۳۱ زارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، انتشارات دفاع، و

۳۱۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ چ ۲۳ م/

 . ۱۲۳۱ نصر، : قم -.تاليف مصطفي محمدي اهوازي/ السالم چهل داستان از کرامات امام علي عليه

۳۱۳ BP  ۹۶  /يار،  مهدي: قم -.مولف عبداهلل صالحي/ (۳ )السالم  چهل داستان و چهل حديث از اميرالمومنين علي عليه  ۲۱ ص
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 . ۱۲۳۱  ۳۲ چ
۳۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ چ ۳ ص/
موسسه فرهنگي انتشاراتي آمه، : تهران -.تاليف محمدحسين صفاخواه/ چهل دليل در امامت اميرالمومنين

 ۱۲۳۱ . 
۳۱۱ BP  ۹۳  /۵ 

 ۳ ذ ۳ ک/
ه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، موسس: تهران -.کانون انديشه جوان[ سفارش به]علي ذوعلم ؛/ چهل گام

 ۱۲۳۱ . 
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ جالل الدين،  -.حامل لواء االسالم بحث تناول سيره اميرالمومنين عليه السالم  ۳۳۰
۳۳۱ PIR  ۳۳۲۳  

 ۴۹۳۲ ۲ ح  ۱۵ ب/
هيد بنياد ش: تهران -.نوشته غالمرضا آبروي /السالم مجموعه داستانهاي کوتاه از امام علي عليه: حامي

 . ۱۲۳۳ انقالب اسالمي، معاونت پژوهش و تبليغات، نشر شاهد، 
۳۳۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۲۵۱۴ ح ۴۹ ص/
۴۹۳۵ 

رضا  تاليف علي/ السالم هزار حديث در فضائل امام علي عليه= اهلل المتين في مناقب اميرالمومنين  حبل
ميه قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسين حوزه عل: قم -.يزدي ؛ترجمه محمدرضا انصاري محالتيصابري 

 . ۱۲۳۰ اسالمي، 
۳۳۲ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۹ ح/
 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]

 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي/ ]حج
۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۶ ف ۹ م/
 . ۱۲۳۳ نبا، : تهران -.نادر فضلي/ حجت پايدار

۳۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۹ م ۲ و/

عمرات النبي (. ص)حج النبي . ويليها ميزات الحج الجاهلي. حجه الوداع کما رواها اهل البيت عليهم السالم
، (ع)مرکز فقه االئمه االطهار: قم -.تاليف حسين الواثقي/ العريض( ع)من مکيات المعصومين(. ص)
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۳۱ 

۳۳۶ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۴۹۳۵ ۳۹ ب/

: تهران -.العطاردي... الدين الکيذري بيهقي ؛تحقيق عزيزا قطب/ حدائق الحقائق في شرح نهج البالغه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ عطارد، : موسسه نهج البالغه

۳۳۳ BP  ۴۱۵  /۳۵۲ ث  
 ۵ ح

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني[ شارح]؛/ حديث الثقلين

۳۳۳ BP  ۴۱۵  /۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ حديث الدار ۵ ح  ۲ د . 
۳۳۱ BP  ۴۱۵  /۳ ط  

 ۵ ح
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ حديث الطير

۳۲۰ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ح  ۵۹ ح/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني[ شارح/ ]حديث الغدير

۳۲۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ح ۳ الف/

 ۱۱۱۱ مرکز الغدير للدرايات االسالميه، : قم -.حديث الغديراالسناد التاريخيه من کتاب الغدير للشيخ االميني
 =. ق 

دارالهادي، : بيروت -.بقلم عبدالزهراء عثمان محمد /مضمونه الحضاري -ليله مدا -حديث الغدير ظروفه   ۳۲۳
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = ک  ۳۰۰۱ 

۳۲۲ BP  ۴۱۵  /۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ حديث المنزله ۵ ح  ۳ م . 
۳۲۱ BP  ۴۱۵  /۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ بحاث العقائديه، مرکز اال: قم -.علي الحسيني الميالني/ حديث الواليه ۵ ح  ۳ و . 
۳۲۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۴۹۳۵ ۱ ح ۲۹ الف/
الحافظ ابوالعباس احمدبن محمدبن سعيد الهمداني الکوفي [و من روي غدير خم من الصحابه]حديث الواليه 

الحافظ ابوالعباس احمدبن محمدبن [و من روي غدير خم من الصحابه]حديث الواليه  عقده الشهير بابن
القاسم  عبدالرحمن احمدبن شعيب النسائي ؛ابي روايه ابي/ عقده د الهمداني الکوفي الشهير بابنسعي

 -.بکر محمدبن الحسين االجري؛ جمع و تحقيق اميرالتقدمي المعصومي ، ابيبن احمد الطبراني سليمان
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ دليل ما، : قم

۳۲۶ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۴۹۳۲ ۱ ح ۳ م/

معارف و تحقيقات اسالمي گروپ؛ ؛ مولف [ناصر مکارم شيرازي/ ]ت پر بولتي هوئي سندوالي: حديث غدير
 . ۱۲۳۳ ، (ع)ابن ابيطالب مدرسق االمام علي: قم -[.مترجم محمدحسين حيدري

۳۲۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ح ۳ ط/

 . ۱۲۳۳ دليل ما، : قم -.محمود طلوعي گوگاني/ حديث واليت در روايت صحابه

۳۲۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ س ۲ ر/

مه حسين سيدي گزينش و ترج/ (السالم سخن آداب زندگي، در سخن امير عليه)اي  حرف هاي فيروزه
 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان ساروي ؛به

۳۲۱ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۴۹۳۳ ۲ الف/

 [برگزيده. فارسي. شرح نهج البالغه]
اصغر / الحديد ابي نهج البالغه ابن السالم در شرح اي از فضائل اميرمومنان عليه ن گزيدهحرفي از هزارا

 . ۱۲۳۱ نشر آفاق، : تهران -.صادقي ؛ويراستاران رضا بيات، علي رضوي
۳۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ تهران -.ناجي الدين ؛ترجمه محمدرضا يف محمدمهدي شمستال/ (ع)حرکت تاريخ از ديدگاه امام علي :
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 ۳۹۵۱۴ ش  ۳ س/
۴۹۳۵ 

 . ۱۲۳۰ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

۳۱۱ BP  ۹۳  /۶ 
 ۱ ح ۳ ش/

 . ۱۲۶۲ . = ق۱۱۰۱ بنياد نهج البالغه، : طهران -.الدين محمدمهدي شمس(/ ع)حرکه التاريخ عند االمام علي

۳۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۱ ح ۳ ح/

 . حزب علوي و حزب اموي

۳۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۹ ۳ ع/

السالم بر مزار حضرت  نان علي عليهنامه اميرموم نهج البالغه سوگ ۳۰۳ شرح و تفسير خطبه : حزن سرمد
 . ۱۲۳۲ فکرت، : تهران -.الدين عمادي ساروي کمال/ فاطمه عليهاالسالم

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ /۵ ح 
۴۹۳۶ 

نشر آفاق، : تهران -.مشهد ترجمه و نگارش جمعي از دبيران/ حساسترين فراز تاريخ، يا، داستان غدير
 ۱۲۳۶ . 

۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ح ۶۹ الف/

کشف الغطاء، : قم -.علي اصغري همداني/ السالم از ديدگاه دانشمندان بزرگ جهان حضرت امام علي عليه
 ۱۲۳۲ . 

۳۱۶ BP  ۹۶  /۱ ب 
۴۹۳۳ 

بنياد : تهران -[.۳ ويرايش ] -.گردآوري و نگارش مهدي رحيمي/ السالم حضرت اميرالمومنين علي عليه
 . ۱۲۳۳ بعثت، مرکز چاپ و نشر، 

۳۱۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۰ فيض، : تهران -.تاليف کاظم ارفع/ حضرت علي ۶ ح  ۱ الف . 
۳۱۳ BP  ۳  /وزارت : تهران -.لحيگردآوري و پژوهش احمد وکيليان، خسرو صا/ هاي عاميانه در قصه( ع)حضرت علي ۶ ح  ۳ و

 . ۱۲۳۰ سازمان ميراث فرهنگي کشور، : زمان چاپ و انتشاراتفرهنگ و ارشاد اسالمي، سا
۳۱۱ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  

 ۴۹۳۵ ۹ و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، : تهران -.انيبهروز وجد/ هاي عاميانه ايران در نغمه( ع)حضرت علي

 . ۱۲۳۰ سازمان ميراث فرهنگي کشور، : سازمان چاپ و انتشارات
۳۱۰ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۶ ح ۲۵۹ ب/
 . ۱۲۳۱ فکرآوران، : قم -.تاليف رضا باقريان موحد/ ها السالم مظهر زيبايي حضرت علي عليه

۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ /گروه تحقيق و تدوين دفتر/ (مناسبت بزرگداشت سال رفتار علوي به)و سيره علوي ( ع)حضرت علي ۶ ح 
نيروي انتظامي، دفتر  سازمان عقيدتي سياسي: تهران -[.سازمان عقيدتي سياسي ناجا]سياسي 

 . ۱۲۳۰ سياسي، 
۳۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۶ ح ۱ ص/
 . ۱۲۳۳ = م ۱۱۱۳ اسالميک بک سروين، : دهلي -.مصنفه صادق حسين صديقي/ حضرت علي کرم اهلل وجهه

 . از جراغ حسن/ حضرت علي مرتضي رضي اهلل تعالي عنه  ۳۱۲
۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۴۹۳۳ ۳۵۱۴ ح ۹ م/
 . ۱۲۳۱ قائم نوين، : تهران -.اهلل المحالتي تاليف ذبيح(/ ع)تهاي حضرت اميرالمومنينحق المبين در قضاو

۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ح ۳ ف/

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز : قم -[.۳ ويرايش ] -.ايماني مهدي فقيه/ است( ع)حق با علي
 . ۱۲۳۳ انتشارات، 

۳۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ش ۳ ح/

 [برگزيده. عربي -فارسي . الحکم و درر الکلمغرر ]
دار الکتب االسالميه، : تهران -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم اطل از ديدگاه اميرمومنان علي عليهحق و ب

 ۱۲۳۱ . 
۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ ق ۳ ح/
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.العابدين قرباني زين/ حقوق از ديدگاه نهج البالغه

۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۹ ۳ ت ۳۹ ح/

 . ۱۲۳۲ منير، : تهران -.دوست فاطمه تهراني/ حقوق بشر در نهج البالغه

۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ق ۳۱ د/

: تهران -.سفارش کانون انديشه جوان دحسن قدران قراملکي ؛بهمحم/ حقوق متقابل مردم و حکومت
 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 

۳۶۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ک ۳۱ د/

رضوان : تهران -.تبار نور کريمي مولف اهلل/ "السالم عليه"حقوق متقابل مردم و حکومت از ديد امام علي
 . ۱۲۳۱ پرتو، 

۳۶۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۱ د  ۳ ج

 :تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ حقوق متقابل مردم و زمامداران در اسالم
 . ۱۲۳۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 

۳۶۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳ ح ۲ و/

ق   ۱۱۳۰ السالم،  موسسه امام علي عليه: قم -.مترجم اشتياق کاظمي. مصنف احمد واملي / حقيقت کادفاع
 . م۱۱۱۱ = 

۳۶۲ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۴ ح  ۳ س/

عتصم سيد احمد ؛ترجمه محمدرضا م/ السالم داستان گرايشم به مذهب اهل بيت عليهم: حقيقت گمشده
 . ۱۲۳۳ بنياد معارف اسالمي، : قم -.مهري
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۴۹۳۳ 

۳۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ح ۴۶ ک/

 -.مرکز آفرينش هاي ادبي[ براي]تالف مهدي کاموس (/ ع)حکايتهاي شنيدني از زندگاني حضرت علي 
 . ۱۲۳۰ سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، : تهران

۳۶۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳ ح ۱ ع/

سلسله، : قم -.عباس عزيزي/ داستان از نهج البالغه شرح ابن ابي الحديد ۲۰۰ حکايتهاي نهج البالغه شامل 
 ۱۲۳۱ . 

۳۶۶ BP  ۹۳  /۵ /عني بترتيبه و تصحيحه  . تاليف عبدالواحد االمدي التميمي / حکم االمام علي او غرر الحکم و دررالکلم ۳ ح
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۱ لمي للمطبوعات، موسسه ذاالع: بيروت -.حسين االعلمي

۳۶۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۹ ۳۱۲ ج/

السالم به  بن ابيطالب عليه حکمت اصول سياسي اسالم ترجمه و تفسير فرمان مبارک اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۲ بنياد نهج البالغه، : تهران -.محمدتقي جعفري/ مالک اشتر

۳۶۳ BP  ۹۳  /۵۳ /۳ م 
۴۹۶۵ 

 . ۱۲۶۰ پيام آزادي، : تهران -.محمد مفتح/ البالغه ت الهي و نهجحکم

۳۶۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۵ ۳۶ ح ۳۶ ج/

 . ۱۲۳۰ مرکز نشر اسراء، : قم -.اهلل جوادي آملي سعيد بندعلي گردآوري و تنظيم از آثار آيت/ حکمت علوي

۳۳۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳ ح ۳۶ ج/

مرکز نشر : قم -.مولف جوادي آملي ؛تنظيم و تدوين حسين شفيعي/ غهحکمت نظري و عملي در نهج البال
 . ۱۲۳۳ اسرا، 

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳۶ ج/

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات : قم -.جوادي آملي/ حکمت نظري و عملي در نهج البالغه
 . ۱۲۳۲ اسالمي، 

۳۳۳ BP  ۹۳/۲۱  /۳ م 
۴۹۶۹ 

 [شرح(. عربي -فارسي )الف کلمه ]
 -.السالم ؛ترجمه و شرح احمد موحدي طالب عليه بن ابي االمام علي/ رح الف کلمهترجمه و ش: حکمت و پند

 . -۱۲۶۲ وجداني، : تهران
۳۳۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۹ م/
 -.جواد محدثي/ السالم حکمت از سخنان حضرت علي عليه[ صد و ده] ۱۱۰ ترجمه و شرح : حکمتهاي علوي

 . ۱۲۳۱ روف، نشر مع: قم
۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۳ ۳۳ د ۳ س/
 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ حکومت در نهج البالغه: حکومت حکمت

۳۳۱ BP  ۲۹۴  /گروهي از نويسندگان/ بنيانها و چالشها. حکومت علوي  ۳ ح . 
۳۳۶ BP  ۲۹۴  / ساختار و شيوه حکومت. حکومت علوي  ۳۳ ح . 
۳۳۳ BP  ۲۹۴  /کارگزاران. حکومت علوي  ۳۶ ح . 
۳۳۳ BP  ۲۹۴  /هدفها و مسيوليت ها. حکومت علوي  ۳۵ ح . 
۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲ ق ۳ س/
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در : قم -.زاده کوشش کاظم قاضي به /حکومت نامه امام علي عليه السالم

 . ۱۲۳۳ دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 
۳۳۰ BP  ۹۳  /۵ /موسسه در راه : قم -.نويسنده هيئت تحريريه موسسه در راه حق(/ ع)ي اميرمومنان علي حکومت نمونه ۳۳ ح

 . ۱۲۳۳ حق، 
۳۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

پ۴۹۳۳  ۳۱ ه/  
انتشارات امام : مشهد -.به اهتمام جمعي از نويسندگان(/ ع)حکومت و سياست از ديدگاه امام علي 

 . ۱۲۳۰ پخش معارف،  دفتر نشر و(: ع)محمدباقر 
۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۵ ۴۳ ذ ۳ س/
 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]

تشريح جريان سقيفه و اوضاع سياسي )به شيعيان درباره خلفا ( ع)نامه اميرالمومنين: حکومت و سياست
رکز انتشارات، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، م: قم -.اکبر ذاکري علي(/ هجري ۲۱ تا سال 

 ۱۲۳۰ . 
۳۳۲ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۳ ۳۳ ب
 [خطبه همام. برگزيده. عربي. نهج البالغه، فارسي]

بنياد نهج البالغه، : تهران -.؛مترجم گروه ترجمه بنياد نهج البالغه/ مردمداري در نهج البالغه حکومت و
 ۱۲۳۱ . 

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ الف ۳ س/

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان ي ؛بهسجاد ايزد/ حکومت و مشروعيت

۳۳۱ PJA  ۲۲۳۵  /۱ م  
 ۳ ح

 . ۱۲۳۳ منير، : تهران -.حسين مرعشي/ سروده شاعر مسيحي لبنان بولس سالمه: حماسه عيد الغدير

۳۳۶ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۳۹ غ  ۳ الف/
۴۹۳۲ 

 . ۱۲۳۳ ما، دليل : قم -.محمدرضا حکيمي/ حماسه غدير
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۳۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ح ۵ د/

، (ع)موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي(/ هاي پنهان و آشکار شدن توطئه)حماسه غدير 
 ۱۲۳۱ . 

۳۳۳ PIR  ۳۵۲۳  /۳ ح 
۴۹۳۹ 

دانشگاه شهيد باهنر : کرمان -.کرماني ؛تصحيح يحيي طالبيان، محمود مدبري بمانعلي راجي/ حمله حيدري
 . - ۱۲۳۲ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان کرمان، (: کرمان)

 . حمله حيدري  ۳۳۱
۳۱۰ BP  ۲۲۹  /۳ 

 ۹۵۲۴۵ ص ۱ د/
/ حول الصحبه و الصحابه( القاضي با محکمه الکبري بالقطيف)بن عبداهلل الدرويش  الشيخ صالح حوار مع

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۲ ، السالم موسسه االمام الصادق عليه: قم -.تاليف جعفر السبحاني
۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲۵۳ ت ۲ ص/
۴۹۳۲ 

: قم -.تاليف جعفر السبحاني/ حوار مع الشيخ صالح بن عبداهلل  الدرويش حول التامالت في نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االمام صادق عليه السالم، 

۳۱۳ BP  ۹۶  /قم -.مهدي محدثي/ ر اکرم امير المومنان و حضرت فاطمهحيات پاکان داستان هايي از زندگي پيامب ۲ ح  ۹ م :
 . -۱۲۳۱ بوستان کتاب، 

۳۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ح ۶۹ م/

موسسه : تهران -.مجيد معارف/ اهلل عليه و اله عصر پيامبر اسالم صلي: السالم حيات سياسي امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ نباء، 

۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ح ۳۵ ج/

اسراء، : قم -.مولف جوادي آملي ؛تنظيم و ويرايش علي اسالمي(/ السالم عليه)عليحيات عارفانه امام 
 ۱۲۳۰ . 

۳۱۱ BP  ۹۶/۵  /۳ ح ۳ ج 
۴۹۳۴ 

 . ۱۲۳۱ موسسه انصاريان، : قم -.رسول جعفريان/ السالم حيات فکري و سياسي امامان شيعه عليهم

۳۱۶ BP  ۱۵  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات،  :بيروت -(.ع)حياه االمام الحسن الزکي  ۳ ح ۹ ر . 
۳۱۳ BP  ۵۵  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام الحسن العسکري  ۳ ح ۹ ر . 
۳۱۳ BP  ۱۹  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱  موسسه االعلمني للمطبوعات،: بيروت -(.ع)حياه االمام الحسين الشهيد  ۳ ح ۹ ر . 
۳۱۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.عج)حياه االمام المهدي  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۰ BP  ۱۵  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام جعفر الصادق  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ح ۳ ش
 . دارالجيل: بيروت -.محمود شلبي/ حياه االمام علي

۳۰۳ BP  ۱۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام علي الرضا  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۲ BP  ۱۹  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ وعات، موسسه االعلمني للمطب: بيروت -(.ع)حياه االمام علي السجاد ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۱ BP   ۱۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام علي الهادي  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ح ۹ ر/
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام علي امير المومنين 

۳۰۶ BP  ۱۱  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام محمد الباقر  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۳ BP  ۱۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام محمد الجواد  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۳ BP  ۱۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمني للمطبوعات، : بيروت -(.ع)حياه االمام موسي الکاظم  ۳ ح ۹ ر . 
۳۰۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ح ۱۹ ص/
 . دارالتعارف للمطبوعات: بيروت -.محمدصادق الصدر/ حياه اميرالمومنين

۳۱۰ BP  ۹۳  /لمولفه اصغر / ته و فصائله و حکومته من طرق اهل السنهبحوث في سر:السالم حياه اميرالمومنين علي عليه ۳ ح ۲ ن
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ کوثر واليت، : قم -.زاده قمي ناظم

۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ح ۹ م/

جماعه المدرسين الحوزه العلميه : قم -.تاليف محمد محمديان/ السالم عن لسانه حياه اميرالمومنين عليه
 . - ۱۲   . =ق۱۱ بقم، موسسه النشر االسالمي، 

۳۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ح ۶ ف/

 . ۱۲۳۶ مرکز فرهنگي انتشاراتي رايحه، : تهران -.نادر فضلي/ حيدر، فاتح خيبر

۳۱۲ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۲ ک

 -.اهتمام علي کاشفي خوانساري به/ هاي علوي از عهد صفويه تا عصر حاضر اي از حماسه گزيده: حيدرنامه
 . ۱۲۳۱ موعود، : تهران

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳۵۱۴ س ۲۵ ع/
۴۹۳۶ 

تاليف عبدالفتاح عبدالمقصود ؛ترجمه حسن / سقيفه، نقطه جدايي خالفت و امامت: خاستگاه خالفت
 . ۱۲۳۶ نشر آفاق، : تهران -.افتخارزاده

۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۲ خ ۲ ن/

 . ۱۲۳۲ يان، اد: قم -.مولف محمدحسن نادم ؛ويراستار شريعتمداري/ خاستگاه فرهنگي نهج البالغه
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۳۱۶ BP  ۹۳  /۶ 
 ۴۹۳۴ ۲ خ ۲ ص/

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات : قم -[.۳ ويرايش ] -.شعبان صبوري/ السالم خاطرات اميرمومنان عليه
 . ۱۲۳۱ اسالمي، مرکز انتشارات، 

۳۱۳ BP  ۲۲۹/۵  
 ۲ خ ۳۶ م/

 . ۱۲۳۱ بنياد معارف اسالمي، : قم -.نوشته محمدجواد مهري/ خاطرات مدرسه

۳۱۳ BP  ۲۶۲  
 ۴۹۳۳ ۱۵۱۴ م ۵ ح/

محمدحسين الحسيني الجاللي / و صحابه خاص آنان( ع)تاريخ آرامگاههاي خاندان پيامبر: پاکان خاک
 . ۱۲۳۱ نشر،  شرکت به: مشهد -.؛ترجمه قربانعلي اسماعيلي

۳۱۱ BP  ۹۶  /۲ خ  ۲ و 
۴۹۳۵ 

: قم -.تقي واردي/ السالم ه معصوم عليهمبررسي اجمالي زندگاني چهارد: السالم خاندان عصمت عليهم
 . ۱۲۳۰ حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، 

۳۳۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ق ۲ خ/

انتشارات سازمان انجمن : تهران -.نويسنده علي قائمي اميري(/ ع)خانواده از ديدگاه امام اميرالمومنين
 . ۱۲۳ .،۱۲۳۲اوليا و مربيان، 

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۱ خ/

انتشارات دفتر تبليغات )بوستان کتاب قم : قم -.محمد محمدرضايي/ السالم خدا از نگاه امام علي عليه
 . ۱۲۳۳ ، (اسالمي حوزه علميه قم

۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۳ آ/

د نهج بنيا: تهران -.محمدتقي جعفري/ و نهج البالغه( ع)بن ابيطالب خدا و جهان و انسان از ديدگاه علي
 [. ۱۲۳۰ ]البالغه، 

۳۳۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۶ ۱ خ ۲ ژ/

 . ۱۲۳۶ مجيد، : تهران -.اهلل منصوري رودولف ژايگر ؛ترجمه و اقتباس ذبيح/ خداوند علم و شمشير

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ش ۳ ع/

 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان احمدحسين شريفي ؛به/ خردورزي

۳۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ خ ۳ ن/

: بيروت -.يحيي نوري/ مجموعا االحاديث  و االقوال و القصص عن صفات االمام علي( ع)خصال االمير 
 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۰ = م  ۳۰۰۰ دارالهادي، 

۳۳۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۶ خ ۵ ن/

عبدالرحمان احمدبن شعيب  تاليف الحافظ ابي(/ اهلل عنه رضي)طالب بن ابي خصائص اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ مجمع احياء الثقافه االسالميه، : قم -.النسائي ؛تحقيق محمدالکاظم

۳۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۵ ۶ خ ۵ ن/

بن  بن علي عبدالرحمان احمدبن شعيب تاليف ابي[/ السالم عليه]طالب بن ابي خصائص اميرالمومنين علي
 -.يق محمدحسين مدرس فتحي؛ راجعه و صححه علي الرضويبن بحرين دنيارالنسائي ؛تحق سنان
 . ۱۲۳۰ . = م۳۰۰۱ . = ق۱۱۳۳ آفاق، : تهران

۳۳۳ BP  ۹۳  /۹ /۱ ش  
 ۶۵ خ

موسسه االعلمي : بيروت -.الشريف السيد الرضي/ خصايص امير المومنين علي بن ابي طالب عليه السالم
 . ۱۲۶۱ = م ۱۱۳۶ .ق  ۱۱۰۶ للمطبوعات، 

۳۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۵ ۶ خ ۵ ن/

: بيروت -.ابي عبدالرحمن احمد بن شعيب النسايي/ خصائص اميرالمومنين علي بن ابي طالب کرم اهلل وجهه
 . ۱۲۳۱ .= م ۱۱۱۶ . = ق۱۱۱۳ دارالکتاب  العربي، 

۳۲۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶۶ خ ۵ ن/

حمد بن شعيب بن سنان ابي عبدالرحمن ا/ خصايص موالنا اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه السالم
 . کانون انتشارات شريعت: تهران -.النسايي

۳۲۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۶۵۱۴ م ۳۹ الف/
۴۹۳۲ 

محمدباقر / گزارش مراسم سه روزه در غدير خم متن عربي و ترجمه فارسي خطابه غدير: خطابه غدير
 . ۱۲۳۳ نشر مولود کعبه، : قم -.انصاري

۳۲۳ BP  ۹۳  /۵ /تقديم و شرح علي / السالم يه من االلف و الخاليه من النقطه لالمام اميرالمومنين عليهخطبتان الخال ۶۹ خ
 . ۱۲ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.محمدعلي دخيل

۳۲۲ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳ الف/

مقدمه و . اي  مولف الهي قمشه/ شرح اولين خطبه نهج البالغه اميرالمومنين عليه السالم: خطبه توحيديه 
 . جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم -.اورقي محمد رضا غياثي کرمانيپ

۳۲۱ BP  ۹۳  /۳۲ 
 ۶ خ ۵ ح/

مرکز الغدير [: قم] -.دراسه و تحقيق علي الحسيني الميالني/ جهل السالم ابنه ابي خطبه علي عليه
 . ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۱ للدراسات االسالميه، 

 . ۱۲۳۱ مرکز فرهنگي انتشاراتي منير، : تهران -.سعوديمترجم مجيد م/ خطبه غدير  ۳۲۱
۳۲۶ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۴۹۳۴ ۶۱ خ/
انضمام زيارت حضرت  اهلل عليه و آله در غدير خم به خطبه حضرت رسول اکرم صلي: خطبه غدير

 . ۱۲۳۱ نشر،  شرکت به: مشهد -.ترجمه حسين سيدي/ السالم در روز غدير اميرالمومنين علي عليه
 . ۱۲۳۱ فارس الحجاز، : قم -.خطبه هاي شگفت اميرالمومنان حضرت علي عليه السالم  ۳۲۳
۳۲۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲ م ۳ س/
: قم -(.ع)؛محمدمهدي ماندگار؛ تهيه موسسه آموزش عالي باقرالعلوم/ هاي سياسي نهج البالغه خط مشي

 . ۱۲۳۱ ، (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)بوستان کتاب قم 
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ دارالعلوم، : بيروت -.بقلم عبدالمنعم حسن/ خطوه في عمق التشيع  ۳۲۱
۳۱۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ اميني ؛گزيده و ترجمه محمودرضا افتخارزاده/ در قرآن، سنت و ادبيات تاريخي اسالم: خالصه الغدير.- 
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 ۱۵۱۲۴۲ غ  ۳ الف/
۴۹۳۵ 

 . ۱۲۳۰ مهام، : تهران

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۱۲۴۶ غ  ۳ الف/

 . ۱۲۳۰ نسيم حيات، : قم -.تلخيص يعقوب قاسملو/ خالصه الغدير عالمه اميني

۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۶۳ ج

دفتر نشر : تهران -.تاليف عالمه جعفري؛ تلخيص محمدرضا جوادي/ خالصه ترجمه و تفسير نهج البالغه
 . ۱۲۳۳،۱۲۳۱ فرهنگ اسالمي، 

۳۱۲ BP  ۲۲۹  /۳ ک  
 ۲۵۱۲۴۳ ع

 [فارسي. برگزيده. عبقات االنوار في امامه االئمه االطهار]
تاليف حامدحسين هندي؛ تلخيص و تعريب از علي ميالني ؛ترجمه (/ حديث ثقلين)خالصه عبقات االنوار 
 . ۱۲۳۳ موسسه نبا، : تهران -.حسن افتخارزاده

۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۳ ک  
 ۴۹۳۲ ۲۵۱۲۴۳۱ ع

 [فارسي. برگزيده. ار في امامه االئمه االطهارعبقات االنو]
تاليف حامدحسين هندي ؛تلخيص و تعريب از علي ميالني؛ ترجمه / خالصه عبقات االنوار حديث سفينه

 . ۱۲۳۳ نباء، : تهران -.حسن افتخارزاده
۳۱۱ BP  ۹۳  /۳ 

 ۴۹۳۵ ۳۵ ک/
ن هييت علمي سازمان تحقيقات و تدوي/ خالصه مقاالت کنگره امام علي عليه السالم الگوي بسيجيان

 . ۱۲۳۱ سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج، [: تهران] -.مطالعات بسيج
۳۱۶ BP  ۲۹۴  /خالفت رسول  ۳ خ .: 
 . ۱۲۳۰ انتشارات کردستان، : سنندج -.۰۰۰ خالفت و امامت از ديدگاه اهل سنت   ۳۱۳
 [پ]  ۳۱۳

 . ۱۲۳۲ =  ق  ۱۱۳۱ دار وحي القلم، [: جا بي] -.بين النص و الموامره( ص)خالفه الرسول 
۳۱۱ BP  ۲۳  /۳ 

 ۳ خ ۲ خ/
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق ۱۱۳۳ دارالمقطم للنشر والتوزيع، : قاهره -.خالد محمد خالد/ خلفا الرسول

۳۱۰ PIR  ۱۵۵۹  /۱ غ  
 ۳۳ ب

 . ۱۲۳۰ حر، : قم -.تحقيق محمدمهدي بهداروند ؛با مقدمه حسين حسيني/ خلوتي با غدير

۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ خ ۵ ح/

 . ۱۲۳۱ =م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۶ دارالنجاه للطباعه و النشر، : بيروت -.محمد صبح الحسني/ خليفه الرسول اهلل

۳۱۳ BP  ۲۱۲  /۱۲۳۲ انصاريان، : قم -.مولف عباس محقق فريدني(/ ع)خوارج از ديدگاه امام علي   ۳ خ  ۹ م . 
۳۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۳ خ  ۳ ن/
 -.حسين نوري ؛تنظيم محمدتقي بشارت/ ضميمه تحقيقي در علم غيب به: خوارج از ديدگاه نهج البالغه

 . ۱۲۶۱ جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، : قم
ميراث : قم -.نگرشي تاريخي تحليلي در باره پيدايش خوارج و پيامدهاي شوم آن: خوارج ، تنديس فتنه   ۳۱۱

 . ۱۲۳۲ ار، ماندگ
۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳۵ ع ۳ س/
موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان اسماعيل عليخاني ؛به/ خودي و غيرخودي
 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 

۳۱۶ BP  ۹۳ /۵۱۴ 
۴۹۳۳ 

 [عربي -فارسي . نهج البالغه]
؛ترجمه و تاليف عبدالمجيد ([ ع)طالب بيبن ا علي/ ]غروب نهج البالغه با فهرستهاي دهگانه خورشيد بي

 . ۱۲۳۱ نشر ذره، : تهران -[.عبدالمجيد معاديخواه ۳ /ويرايش ] -.معاديخواه
۳۱۳ BP  ۴۱  /سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر : تهران -.اهلل قنبري همداني تاليف حشمت/ خورشيد غدير ۳ خ  ۳۹ ق

 . ۱۲۳۱ الملل،  بين
۳۱۳ BP  ۹۳/۹۶  

 ۳ خ ۲ ط/
نويسنده محمدجواد مروجي / السالم نگرشي به زندگي سياسي امير مومنان علي عليه: خورشيد کعبه

 . ۱۲۳۳ مدين، : قم -.طبسي
 . ۱۲۳۱ روح االمين، : قم -.خورشيد واليت  ۳۱۱
۳۶۰ BP  ۴۱۴  /۵ 

 ۲ ح ۳ ع/
 . ۱۲۳۲ منير، : تهران -.محمد حاج صمدي/ اي از خرمني خوشه

۳۶۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ خ ۲ م/

تاليف عبدالرحيم / خيرالبريه و االلطاف االلهيه علي عليه السالم و االختيار االلهي من المصادر السنيه
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۲ دارالعلوم، : بيروت -.مبارک

۳۶۳ BP  ۹۳  /پژوهشکده [: تهران] -.ميريمجتبي ض. به کوشش حسين عليزاده . به روايت مطهري / داستان امام راستان ۲ د  ۶ م
 . ۱۲۳۱ فرهنگ و معارف، 

۳۶۲ BP  ۹۳  /پيام نور، گلهاي بهشت، : تهران -.بازآفريده اميرمهدي مرادحاصل/ السالم داستان زندگي حضرت علي عليه ۲ د ۱۵ م
 ۱۲۳۱ . 

 . ۱۲۳۰ ردستان، انتشارات ک: سنندج -.ترجمه ابوبکر حسن زاده/ داستان زندگي حضرت عمر رضي اهلل عنه  ۳۶۱
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۳۶۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ د ۱ ع/

 . ۱۲۳۱ سلسله، : قم -.عباس عزيزي(/ ع)داستانهاي از قضاوت و عدالت امام علي

۳۶۶ BP  ۳  /۱۲۳۱ نصر، : قم -.رضا باقريان موحد/ السالم تجلي اميرمومنان علي عليه: داستانهاي الغدير ۲ د  ۴۳ ب . 
۳۶۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۲ د ۵۲ ح/
دار الثقلين، : قم -.تهيه و تنظيم جعفر حسيني/ السالم برگرفته از بحار االنوار هاي امام علي عليهداستان

 ۱۲۳۰ . 
۳۶۳ BP  ۹۳  /۱ /۱۲۳۱ الهيجي، : قم -.تاليف جواد رضوي(/ ع)داستانهاي شنيدني از کرامات امام علي ۲ د ۶ ر . 
۳۶۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۳ ۹ م/
 . ۱۲۳۳ پيام محراب، : تهران -.قتباس و نگارش محمد محمدي اشتهارديا/ داستانهاي نهج البالغه

۳۳۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ د ۱ خ/

نشر : قم -.کوشش حميد خرمي به/ ها و آداب زندگي ها، معجزه قضاوت: السالم داستانهايي از امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ خرم، 

۳۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ د ۳۹ ح/

 . ۱۲۳۱ نشر نامک، : تهران -.تاليف محمود حکيمي(/ ع)بن ابيطالب داستانهايي از زندگاني امام علي

۳۳۳ BP  ۳  /۱۲۳۰ دار الثقلين، : قم -.علي حسيني قمي/ الحديد ابي داستانهايي از نهج البالغه شرح ابن ۲ د  ۵۳ ح . 
۳۳۲ PIR  ۳۵۳۵  /۲۶ ن  

 ۴۹۳۶ ۲ د
 . ۱۲۳۶ نشر دار الصادقين، : قم -.رضا رنجبرمولف محمد/ سايه به سايه با امام مسجد کوفه: دوام دام بي

۳۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۲ د ۳ م/

 . ۱۲۳۱ عصر ظهور، : قم -.تاليف جواد مير عظيمي/ دانستني هاي  سودمند از مکتب خالفت و واليت

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۴۹۳۶ ۲ د ۵ الف/

 . ۱۲۳۶ محيا، : تهران -.مولف مصطفي اسرار/ دانستنيهاي نهج البالغه

۳۳۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۲ ۲۶ د/

اکبر رشاد؛ با حمايت  اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ؛زيرنظر علي به(/ ع)نامه امام علي دانش
 . ۱۲۳۳ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، : تهران -(.ع)ستاد بزرگداشت سال امام علي

۳۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۲ ۳۵۱۴ م ۹ م/

 . ۱۲۳۳ دار الحديث، : قم -[.ديگران]و ... محمد مرادي ؛همکاران حامد بهرامي /دانشنامه اميرالمومنين

۳۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۹۴۵ م/

دار الحديث، : قم -[.ديگران]و ... محمد مرادي ؛همکاران حامد بهرامي(/ ها نمايه)دانشنامه اميرالمومنين 
 ۱۲۳۳ . 

۳۳۱ BP  ۵/۲  /المعارف اسالمي،  بنياد دايره: تهران -[.۳ ويرايش ] -[.صطفي ميرسليمزيرنظر م]دانشنامه جهان اسالم  ۲۲ د
 ۱۲۳۱ - . 

۳۳۰ BP  ۵  /۲ /المعارف بزرگ اسالمي،  مرکز دائره: تهران -.زيرنظر کاظم موسوي بجنوردي/ المعارف بزرگ اسالمي دائره ۲ د ۵ م
 ۱۲۶۳- . 

۳۳۱ BP  ۵  /۲ 
 ۴۹۳۵ ۲ د ۱ ص/

نشر : تهران -.سيدجوادي، کامران فاني و بهاءالدين خرمشاهي ر احمد صدر حاجزيرنظ/ المعارف تشيع دايره
 . -۱۲۳۱ شهيد سعيد محبي، 

۳۳۳ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۳ ع

جعفر عليزاده / السالم زيباترين اشعار شاعران در مدح امام علي عليه: السالم در آستان علي عليه
 . ۱۲۳۱ ، (هجرت مشهد)هاتف : مشهد -.گلستاني

۳۳۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳۳ الف/

[ با همکاري]تهيه و تدوين محمدعلي مجد فقيهي ؛/ نامه حفظ شناسي نهج البالغه، ويژه درآمدي بر انسان
ي نهج البالغه و بخش  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛ کميته علمي دومين جشنواره

خانه ستاد دومين جشنواره دو ساالنه نهج البالغه دبير[ براي]تدوين آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف؛ 
 . ۱۲۳۱ ورجاوند، : تهران -.دانشگاهيان سراسر کشور

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ب ۳ س/

 . ۱۲۳۱ صمد،  آل: قم -.افشاني مولف محمدمهدي باباپور گل/ درآمدي بر سياست و حکومت در نهج البالغه

۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳۵ ز/

 . ۱۲۶۳ اطالعات، : تهران -.کريم زماني جعفري(/ ع)بي در کالم امام عليدرآمدي بر صنايع اد

۳۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ د ۳ ي/

 . ۱۲۳۳ کوثر غدير، : قم -.محمد تقي يوسفي/ درآمدي بر نهج البالغه پيشتاز معارف نهج البالغه

۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ د ۳ ش/

 . ۱۲۶۰ =ق۱۱۰۳ =م ۱۱۳۱ داراالسالميه، : تبيرو -.محمد مهدي شمس الدين/ دراسات في نهج البالغه

۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۴۹۳۵ ۱ د ۵ ح/

موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.الجاللي تاليف محمد حسين الحسيني/ دراسه حول نهج البالغه
 . ۱۲۳۰ = م  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ 

۳۳۱ BP  ۹۳  /۶ ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۱ بيت العباده، : دهلي نو -.اختر تاليف حسنين/ دراسه في منثورات االمام علي . 
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 ۱ د ۹ الف/

۳۱۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۲۵ د ۳ الف/

موسسه : قم -.کمال السيد/ اهلل الشيخ عبدالحسين االميني دراسه في موسوعه الغدير للعالمه الراحل آيه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ انصاريان، للطباعه و النشر، 

۳۱۱ BP  ۲۱  /۳۱ 
 ۱ د ۳۹ ح/

آستانه مقدسه قم، : قم -.نويسنده غالمرضا حيدري ابهري ؛تصويرگر بصير عنايتي(/ ع)در انتظار علي
 . ۱۲۳۱ انتشارات زائر، 

۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳۳ م ۴۳ ت/

پژوهشگاه علوم انساني و : تهران -.رضا ميرزامحمد تاليف علي/ نهج البالغه در ادب فارسي: در بارگاه آفتاب
 . ۱۲۳۰  مطالعات فرهنگي،

۳۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ د ۵۵ م/

اهلل، مرکز  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه: قم -.محمدتقي مصباح يزدي/ در پرتو واليت
 . ۱۲۳۳ انتشارات، 

۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱۵۱۴ د  ۳ ش/
۴۹۶۱ 

و تحشيه از علي الدين شهرستاني ؛ترجمه ميرزاده اهري ؛مقدمه و تصحيح  هبه/ در پيرامون نهج البالغه
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات [: قم] -.با تجديدنظر و اضافات[ ۱ ويرايش ] -.دواني

 . ۱۲۶۱ اسالمي، 
۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۱ د ۶ ف/
 . ۱۲۳۳ منير، : تهران -.نادر فضلي/ اهلل عليه و آله در جستجوي جانشين پيامبر صلي

۳۱۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ د ۳۵ ش/

 . ۱۲۳۱ پيام آزادي، : تهران -.رضا شيرازي/ خانه تودر 

۳۱۳ BP  ۴۵۱  /۳ ع  
 ۹ الف

 . ۱۲۳۰ نشر مطهر، : تهران -.عباسعلي اختري/ در قرآن( ع)درخشش علي

۳۱۳ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۶ م

ظ حاف[: تهران] -.ي رضا معصومي آراسته(/ ع)هاي پارسي در مقام علي زيباترين سروده(: ع)در خلوت علي
 . ۱۲۳۱ نوين، 

۳۱۱ PIR  ۱۵۵۹  /۱ غ  
 ۹ الف

 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.احمد احمدي بيرجندي/ هاي فارسي غديريه: در ساحل غدير

۱۰۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ د ۳ س/

 . - ۱۲۳۰ دريانورد، : تهران -.اسماعيل سعادت/ در سايه آفتاب

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۲ /۹ م  
 ۱ د

قلم محمد محمدي  به/ نهج البالغه( کلمات قصار)هايي از حکمت  ت شرح و تفسير گزيدهدر سايه حکم
 . ۱۲۳۳ سايه، : تهران -.کوشش جعفر سعيدي گيالني؛ به

۱۰۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۹۶ د/

احمد خاتمي / السالم و نهج البالغه مجموعه مقاالتي پيرامون اميرالمومنين عليه: در سايه سار حکمت علوي
 . ۱۲۳۳ المللي نهج البالغه،  بنياد بين: قم -.المللي نهج البالغه تصحيح هيئت علمي بنياد بين ؛ويرايش و

۱۰۲ BP  ۹۳  /۵۹ سلسله، : قم -.تاليف محمدجواد جعفرنژاد؛ اشعار و انتخاب اشعار محمد زارع/ سار نهج البالغه در سايه ۳ ج
 ۱۲۳۰ . 

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۲۶ ب ۳ ک/

 . ۱۲۳۱ بهينه، : تهران -.العابدين باکويي مازندراني مولف زين/ در سکوت نخلستان

۱۰۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۴۹۳۳ ۶ ف ۶ و/

السالم در بستر  نامه حضرت اميرالمومنين علي عليه وصيت: السالم درسهاي زندگي در سخنان علي عليه
 . ۱۲۳۱ مهرآوران، : تهران -.نادر فضلي/ شهادت

۱۰۶ BP  ۲۳۴  /۳ 
 ۱۵۱۲۲۲۱ غ/

 . ۱۲۳۰ موسسه نبا، : تهران -.کوشش عبدالحسين طالعي به/ ايي از خطبه غديريهدرسه

۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۳ ۱۲۳۰ عابد، : تهران -.محمد طاهريان/ درس هايي از نهج البالغه ۲ ط . 
۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۵ ۳۶ م
 . ۱۲۳۰ سرايي، : تهران -.منتظري/ درسهايي از نهج البالغه

۱۰۱ BP  ۹۳  /[. ? ۱۲ ]سيد جمال، : تهران -.اي علي خامنه/ درسهايي از نهج البالغه ۱ د ۲ خ 
۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ س ۳ آ/
ظهور، : قم -.حسينعلي سرباز حسيني/ السالم در قلمرو تعليم و تربيت اسالمي از ديدگاه امام علي عليه

 ۱۲۳۰ . 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۳ ۳۵ م
 [برگزيده. نهج البالغه]

؛ترجمه علي / السالم از بخش کلمات قصار نهج البالغه بن ابيطالب عليه ه با دريا صد سخن امام عليدر کران
 . ۱۲۳۱ اميرکبير، : تهران -.موسوي گرمارودي

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵ 
 ۱ د ۲ ب/

 . ۱۲۳۰ تپش، [: قم؟] -.العابدين باکوئي زين/ السالم در محضر امام علي عليه

۱۱۲ BP  ۹۳  /۵ ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.عباس رحيمي/ در محضر اميرالمومنان . 
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 ۹۱ ر ۳ ک/

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۵ ۳۳ د/

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
هاي علميه  مرکز مديريت حوزه[ براي]پرور ؛ الدين دين جمال/ اي از نهج البالغه گزيده: در محضر خورشيد

 . ۱۲۳۰ نصايح، : قم -.خواهران
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۲ ۳۳ د/
 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]

پرور، اکبر اسدعليزاده، محمدکاظم طباطبايي  الدين دين جمال/ اي از نهج البالغه گزيده: در محضر خورشيد
 . ۱۲۳۳ نصايح، : قم -[.۳ ويراست ] -.هاي علميه خواهران مرکز مديريت حوزه[ براي]؛

۱۱۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ د ۲۵ ق/

 . ۱۲۳۲ اميري، : تهران -.تاليف علي قائمي/ السالم در مکتب اميرالمومنين علي عليه

۱۱۳ PIR  ۶۳۳۳  
 ۴۹۳۳ ۳۵۴ د/

 [برگزيده. ديوان]
: مشهد -.شهدي ؛با تصحيح و مقدمه طاهره رحماني؛ ويراستار اصغر ارشاد سرابيسروده نديم م/ در نجف

 . ۱۲۳۱ شناسي،  مرکز خراسان
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۳ ۱۳ د/
، (ع)موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: تهران -[.ويرايش ؟] -.محمد دشتي/ دروس آموزشي نهج البالغه

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۵ ۱۳۹ د/
 . ۱۲۳۰ سازمان تبليغات اسالمي استان سمنان، : سمنان -.محمد دشتي/ دروس پژوهشي نهج البالغه

۱۳۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ د ۳ ر/

 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۳۱۰ = م  ۳۰۰۱ دارالوال، : بيروت -.محمدتقي رهبر/ دروس سياسه من نهج البالغه

۱۳۱ BP  ۴۵۶  /۵ 
 ۴۹۳۵ ۵۵۱۹ آ ۳ م/

مکتب مطالعه تاليف مهدي المهريزي ؛تعريب انور الرصافي؛ اعداد / دروس في نصوص الحديث و نهج البالغه
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ المرکز العالمي للدراسات االسالميه، [: قم] -.و تدوين المناهج الدراسيه

۱۳۳ BP  ۹۳  /۱ د  ۳ آ 
۴۹۳۲ 

نيک : تهران -.رسول سعيد آل/ السالم نگاهي گذرا به زندگاني حضرت اميرالمومنين علي عليه: دريا در خانه
 . ۱۲۳۳ معارف، 

۱۳۲ BP  ۹۳  /۱ د ۳ آ 
۴۹۳۲ 

نيک : تهران -.رسول سعيد آل/ السالم گاني حضرت اميرالمومنين علي عليهنگاهي گذرا به زند: دريا در خانه
 . ۱۲۳۳ معارف، 

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۲ /حسين / اي گشوده بر آفتاب، بحثي در باره نهج البالغه و مباني حکومت اخالق و تربيت از ديدگاه آن دريچه ۱ ر
 . ۱۲۶۱ دار الفکر، : قم -.رزمجو

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۵ ۳۵ ش

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
علي [ شارح]مترجم / "به فرزندشدريافتي از سفارشنامه اميرالمومنين "،  (ع)دست جوان در دست علي

 . ۱۲۳۰ دار الفکر، : قم -[.اهلل مصباح يزدي با گفتاري از آيت]شيرواني ؛
۱۳۶ BP  ۹۳  /۱ 

 ۵ د ۳ ک/
 . ۱۲۳۱ گويه، : تهران -.منش رالهدي کيگردآورنده نو/ السالم دست علي عليه

۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۵ د ۲ ط/

بنياد : تهران -.عبدالعزيز طباطبائي/ هاي به دست آمده از نهج البالغه تا پايان سده دهم هجرت دستنويس
 . ۱۲۳۱ نهج البالغه، 

۱۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۵ د ۱۵ ح/

اهلل  تاليف نعمت/ السالم اميرالمومنين عليه درباره خصائص و فضائل: السالم گل سال علي عليه دسته
 . ۱۲۳۱ عصر انقالب، : قم -.حسيني

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۲۳ م/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ دعا

۱۲۰ BP  ۲۶۳ ۴۹۳۵ ۱۲۳۰ سبکباران، : تهران -.دشفيع تبريزيبخط محم/ "ع"دعاي صباح اميرالمومنين . 
اي ، ترجمه انگليسي  مقدمه و ترجمه فارسي حسين الهي قمشه/ فلسفيبه خط امير احمد  ۰ دعاي کميل   ۱۲۱

 . ۱۲۳۱ يساولي، : تهران -.ويليام چتيک
۱۲۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ د ۲ ع/
/ ين شبهات مخالفان در شبکه اينترنتپاسخ به جديدترين و مهمتر: دفاع ازاميرالمومنين علي السالم 

مرکز چاپ و نشر مجمع جهاني اهل البيت عليهم السالم، [: قم] -.ترجمه عباس جاللي. تمام عاملي اه به
[ ۱۲۳۲ .] 

۱۲۲ BP  ۲۳/۲  
 ۳ د ۱۳ خ/

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، روابط : تهران -.مرضيه خزعلي/ دفاع فاطمي با نگرشي بر اهلبيت در قرآن
 . ۱۲۳۱ مومي، ع

۱۲۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ د ۱ ک/

تحقيق مهدي . حسين بن حسن الکرکي الموسوي .../ دفع المناواه عن التفضيل و المساواه بحث عقايدي 
 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۱ مکتبه االمين، : بيروت -.الرجايي

۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ قسم العالمات . موسسه نهج البالغه : تهران -.مولف محمد تقي حکيم/ دقايق التوحيد في نهج البالغه
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 . ۱۲۳۰ = ق  ۱۱۱۳ العامه،  ۳ ح ۳ ت/
۱۲۶ BP  ۲۴۵  /۵ 

ن ح  ۶ م/  ۵۳ 
اليه اهلل ( نهج الحق)بن رزبهان للرد علي  الذي وضعه الفضل( ابطال الباطل)دالئل الصدق في الجواب من 

/ عه و اهل السنه و اثبات االمامهالعالمه الحلي قدس سره في المسائل الخالفيه بين فرقتي االسالم الشي
. = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۳ موسسه التاريخ العربي، : دار احياء التراث العربي: بيروت -.محمدحسن مظفر لمولفه

 ۱۲۳۱ . 
۱۲۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ د ۹۵ ک/
ي ي الکراجکالفتح محمدبن عل تاليف ابي/ السالم دليل النص بخبر الغدير علي امامه اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ الحياء التراث، ( السالم عليهم)البيت موسسه آل: قم -.جعفر ؛تحقيق عال آل
۱۲۳ BP  ۲۹۹  /۵ /۱۲۳۱ حضور، : قم -.جمعي از نويسندگان/ دمي با غدير ۳ د . 
۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ ۱۲۳۱ ي، آسمان آب: تهران -.ترجمه و نگارش محمدحسن هجرتي(/ ع)دنيا از ديدگاه امام علي ۹ ه . 
۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۶۳۲ ج
دفتر : تهران -.عالمه جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي(/ ع)دنيا از ديدگاه امام علي

 . ۱۲۳۱ نشر فرهنگ اسالمي، 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵ 

 ۲ ث ۳۳ د/
معاونت فرهنگي، [ براي]؛ يف هاشم ثانيتال/ اهلل انضمام زيارت امين و شهيدان به( ع)دنيا از نگاه امام علي

 . ۱۲۳۱ شاملو، : مشهد -.پژوهشي بنياد شهيد انقالب اسالمي خراسان
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ ي ۳۳ د/
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات : قم -.مولف محمد يزدي/ السالم دنيا در نظر علي عليه

 . ۱۲۳۰ اسالمي، 
۱۱۲ BP  ۲۵۵  /۵ 

 ۳ د ۳ ج/
برگرفته از آثار جوادي آملي ؛گردآوري و تنظيم عباس رحيميان / الغهو دنياگرايي در نهج الب دنياشناسي

 . ۱۲۳۰ مرکز نشر اسراء، : قم -.محقق
۱۱۱ Z  ۳۳۹۵  /۵ الف  

 ۳۱ الف
 . ۱۲۳۱ مکتب اسالم، : قم -.نگارش داود الهامي/ دنياي نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ السالم، مهر اميرالمومنين عليه : قم -.دو الماس  ۱۱۱
۱۱۶ PIR  ۳۲۵۹  /۱۹ ر  

 ۳ د
 . ۱۲۶۶ اميرکبير، : تهران -.محمدعلي مرداني/ دو درياي رحمت علي مظهر عدل و فاطمه مظهر تقوا

 . ۱۲۳۲ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.جواد محدثي/ دوستي ۳ د ۹۱ م/  ۲۵۱/۲ م ۱۱۳
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۳ ۹ م ۳ د/
 [برگزيده. عربي -فارسي  .نهج البالغه]

 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ دوستي
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ر ۳ د/
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -[.سفارش کانون انديشه جوان به]احمد رمضاني ؛/ دوستي

۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹۵ م ۳ د/

 . ۱۲۳۲ ، (ع)بسط اکبر: قم -.نيا اسداهلل محمدي/ السالم نين عليهدوست يابي در کالم اميرالموم

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ش ۳ د/

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات : قم -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم دوستي در کالم اميرمومنان علي عليه
 . ۱۲۳۱ اسالمي، مرکز انتشارات، 

۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ م ۳ د/

 . ۱۲۳۱ نشر عابد، : تهران -.عزت مهاجراني/ السالم از ديدگاه حضرت علي عليهيابي  دوستي و دوست

۱۱۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ د ۳ س/

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني(/ ع)انديشه سياسي و سيره حکومتي علي : دولت آفتاب

۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۵ ۲ ص ۳ س/

 [يده فرمان مالک اشتربرگز. عربي -فارسي . نهج البالغه]
انضمام  به( نهج البالغه ۱۲ نامه )به مالک اشتر نخعي ( ع)ترجمه و تبين فرمان امام علي: دولت جاويد

 . ۱۲۳۰ صالحان، : قم -.محمدعلي صالحي مازندراني/ نامه مالک اشتر نخعي زندگي
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵ 

 ۳ م ۳ س/
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۱ دارالبيان العربي، : بيروت -.محسن الموسوي(/ ع)دوله االمام علي 

۱۱۶ BP  ۹۳  /۲۵۲ 
 ۳ الف/

اميرالمومنين امام ... صد کالم از کلمات قصار سيد الموحدين : ده مقاله در حکمت عملي، يا، اخالق مرتضوي
 اي ؛با مقدمه و تصحيح و قمشه الدين ميرزا مهدي الهي شرح و ترجمه محيي به/ "السالم عليه"علي

 . ۱۲۳۱ قيام، : قم -.زاده آملي از حسن[ اي مهدي الهي قمشه]شرح آن جناب 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۴۹۳۵ ۳ د ۳ ص/
: تهران -.تاليف محمدحسين صفاخواه/ السالم کران اميرالمومنين عليه اي بر فضائل و مناقب بي ديباچه

 . ۱۲۳۰ موسسه فرهنگي انتشاراتي آمه، 
۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 

 ۴۹۳۲ ۳۱۲۲ ج/
: تهران -.کريم فيضي/ سيري در تفسير نهج البالغه عالمه محمدتقي جعفري: السالم ديدار با علي عليه

 . ۱۲۳۳ ياران علوي، 
۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ ۱۲۳۳ فراگفت، : قم -.کاظم عابديني مطلق/ رساني در نهج البالغه پيرامون خدمت( ع)هاي امام علي ديدگاه . 
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 ۲ ع ۱۵ خ/

۱۶۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ د ۱ آ/

 -.اهلل دادور پژوهشگر رحمت/ در مورد دموکراسي و آزادي( ع)شناختي حضرت علي ديدگاههاي جامعه
 . ۱۲۳۳ زعيم، : تهران

۱۶۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ د ۳ ر/

= م   ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۳۰ دارالهادي، : تهران -.محمد علي الريشهري(/ ع)ديمومه النهضه عند االمام علي 
 ۱۲۳۳ . 

 . ۱۲۳۳ = ق   ۱۱۱۱ =م  ۱۱۱۱ مکتبه االيمان بالمنصوره،  -.ان االمام عليديو  ۱۶۳
۱۶۲ PJA  ۹۴۵۶  

ه۴۹۳۲  ۳۹۹ د/  
 [ديوان]

= م ۳۰۰۲ دار البحار، . دارومکتبه الهالل : بيروت -.قدم له و شرحه صالح الدين الهواري/ ام عليديوان االم
 ۱۲۳۳ . 

۱۶۱ PJA  ۹۴۵۶  
 ۴۹۳۲ ۳۹۹ د/

 [ديوان]
 . ۱۲۳۳ =ق ۱۱۳۱ = م ۳۰۰۲ دارال الجذيد، : المنصوره -.جمع و تعليق احمد شتيوي/ االمام علي ديوان

۱۶۱ PJA  ۹۴۵۶  
 ۴۹۳۳ ۳۹۹ د/

 . ۱۲۳۱ =م  ۳۰۰۰ .ق ۱۱۳۱ دارالکتاب العربي، : بيروت -.شرح يوسف فرحات/ االمام علي بن ابي طالب ديوان

۱۶۶ PJA  ۹۴۵۶  
 ۳۹۹ د/

 [ديوان]
 . مرکز الثقافي اللبناني: بيروت -(.ع)علي ديوان االمام 

۱۶۳ PJ  ۳۳۵۴  /۳ ع  
 ۴۹۶۳ ۳۵۲۳ د

 [ديوان]
؛ترجمه مصطفي زماني / السالم است م علي عليهاشعاري که منسوب به اما: السالم ديوان امام علي عليه

 . ۱۲۶۱ پيام اسالم، : قم -.حسين ميبدي[ و شرح]؛شعر فارسي 
۱۶۳ PJA  ۹۴۵۶  

 ۴۹۳۹ ۳۹۹ د/
 [ديوان]

الدين  قطب[ گردآورنده: صحيح]تاليف / هاي منسوب به آن حضرت السالم، سروده ديوان امام علي عليه
مه، اضافات و بن الحسن بيهقي نيشابوري کيدري ؛تصحيح، ترجمه، مقد ابوالحسن محمدبن الحسين

 . ۱۲۳۲ سوه، سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات ا[: تهران] -.تعليقات ابوالقاسم امامي
۱۶۱ PJA  ۹۴۵۶  

 ۴۱۴۵ ق  ۳۹۲ د/
 [ديوان]

 . ق ۱۱۱۰ بنياد فرهنگي پيام اسالم، : قم -.سراينده عبد الحسين اشعري قمي/ ديوان اميرالمومنين
۱۳۰ PJA  ۹۴۵۶  

 ۴۹۳۳ ۳۹۲ د/
ني جمع محسن االمين الحسي/ الصحيحه السالم علي روايه بن ابيطالب عليه ديوان اميرالمومنين علي

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۰ =  ق ۱۱۳۰ دارالمرتضي، : بيروت -.العاملي
۱۳۱ PJA  ۹۴۵۶  

 ۴۹۳۳ ۳۹۹ د/
جمعه و ضبطه و قدم له حسين / ديوان اميرالمومنين و سيد البغاء و المتکلمين االمام علي بن ابي طالب

 . ۱۲۳۳ = م ۱۱۱۱ = ق۱۱۱۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.االعلمي
۱۳۳ PIR  ۵۱۲۱  

ي الف۴۹۳۴  
 [ديوان]

مصحح / استفاده از نسخه دکتر غني و قزويني ديوان حافظ، با توضيح کامل ابيات و تطبيق با نهج البالغه با
 . ۱۲۳۱ کيش مهر، : تهران -.پور محمدجواد هاشمي، منير سلطان

۱۳۲ PIR [ديوان] 
اهتمام احمد احمدي بيرجندي،  ؛به.../  ابنده ها، غزلها، ترکيب شامل قصيده: ديوان محمدبن حسام خوسفي

سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، اداره کل حج و اوقاف و امور خيريه : مشهد -.لکمحمدتقي سا
 . ۱۲۶۶ استان خراسان، 

۱۳۱ PIR  ۳۶۵۳  /۳ د 
۴۹۳۵ 

 [ديوان]
 . ۱۲۳۰ نشر آفاق، : تهران -.کوشش سعيد هندي محمدحسين غروي اصفهاني ؛به/ ديوان مفتقر

۱۳۱ PJA  ۹۴۵۶  
ب۴۹۳۹  ۳۵۹۹ د/  

 [عربي -فارسي . ديوان]
 . ۱۲۳۲ نويد شيراز، : شيراز -.اهلل ميرقادري ترجمه فضل/ السالم ديوان منسوب به امام علي عليه

۱۳۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ذ ۱ م/

 . ۱۲۶۳ = م ۱۱۳۲ = ق ۱۱۰۲ دارالزهرا، : بيروت -.هادي المدرسي(/ ع)االمام علي ...ذلکم 

 . ۱۲۳۱ هنارس، : قم -.اي از فضائل اميرالمومنين غلي بن ابي طالب عليه السالم گزيده: ذوالفقار فضايل   ۱۳۳
۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۴۹۳۱ ۶۹۲ م/
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.جواد مصطفوي/ رابطه نهج البالغه با قرآن

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶ م ۹ الف/

موسسه فرهنگي، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان حسن معلمي ؛به/ "ايدهاب"و  "ها هست"رابطه 
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، 

۱۳۰ BP  ۹۶  /[راحه االرواح و مونس االشباح] ۲ ر  ۳۱ ش 
بن حسين شيعي  تاليف ابوسعيد حسن/ در شرح زندگاني، فضائل و معجزات ائمه اطهار: راحه االرواح
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دفتر نشر : اهل قلم: تهران -.کوشش محمد سپهري، با همکاري دفتر نشر ميراث مکتوب هواري ؛بسبز
 . ۱۲۳۱ ميراث مکتوب، 

 . ۱۲۳۱ سبط النبي، : قم -.شرح دوازده وجه شباهت حضرت علي و هارون نبي در حديث منزلت: راز تشبيه   ۱۳۱
۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۳۵ د/
 [برگزيده. نهج البالغه]

 . ۱۲۳۲ نشر مطهر، : تهران -.علي دواني/ ماز در نهج البالغهراز ن
۱۳۲ BP  ۹۳/۱  /۲ ر ۳ س 

۴۹۳۱ 
تاليف / نجواي علي عليه السالم با حبيب خدا ختم انبيا صلي اهلل عليه و آله: راز و نياز با يار دلنواز

 . ۱۲۳۱ نويد شيراز، : شيراز -[.۳ ويراست ] -.اصغر سيفي علي
 . ۱۲۳۱ نسيم حيات، : قم -.رازهاي فدک  ۱۳۱
۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ /۲ ر ۳ م 

۴۹۳۳ 
لوح : حافظ نوين: تهران -.سرخي نوشته علي موسوي ده(/ ع)راه راست، يا، مهمترين فضائل و معجزات علي

 . ۱۲۳۱ دانش، 
۱۳۶ BP  ۹۳  /۱ 

 ۴۹۳۳ ۲ ر ۹۶ ک/
 . ۱۲۳۱ نشر مولود کعبه، : قم -.زاده تاليف علي کرباسي/ راه رستگاري

۱۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳۵۱۴ ن ۳ ب/
۴۹۳۵ 

 [فارسي. النهج السوي في معني المولي و الولي]
و  "موال"پژوهشي پيرامون معني . ترجمه کتاب النهج السوي في معني المولي و الولي: راه سبز آسمان

يق مرتضي رضوي؛ ترجمه مرتضي موسوي تاليف محسن علي بلتستاني ؛تحقيق و تعل/ "ولي"
 . ۱۲۳۰ تاسوعا، : مشهد -.المللي غدير بنياد بين[ براي] -. گرمارودي

۱۳۳ BP  ۹۳  /۲ ر ۱ ص 
۴۹۳۳ 

دفتر . حوزه علميه قم[: قم] -[.۳ ويرايش ] -.ام باقر خسروشاهياهتم رضا صدر؛ به/ السالم راه علي عليه
 . ۱۲۳۳ مرکز انتشارات، . تبليغات اسالمي

۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ر ۲ ط/

ه ريزي و تدوين متون تدوين مرکز برنام. ابوالقاسم طاهري / زش و پژوهش در نهج البالغهراهنماي آمو
 . ۱۲۳۳ دفتر نشر معارف، : قم -.درسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ح ۲ ر/

 . ۱۲۳۳ بنياد نهج البالغه، : تهران -.محسن حائري/ راه و رسم زندگي در نهج البالغه

۱۱۱ BP  ۹۳/۵  /۵ ک ۶ و 
۴۹۳۵ 

: قم -.تهيه و تنظيم احمدرضا کشوري/ به فرزندش( ع)راههاي سعادت و نيکبختي در وصيتنامه امام علي
 . ۱۲۳۰ وثوق، 

۱۱۳ BP  ۲۲۳  /۱ 
 ۳۵۱۴ م  ۲ الف/
۴۹۳۴ 

 [فارسي. موتمر علماء بغداد]
عطر [: اصفهان] -.ف -بن عطيه ؛ترجمه م  قاتلم/ قيقت، ترجمه کتاب موتمر علماء بغدادراهي به سوي ح

 . ۱۲۳۱،۱۲۳۳ عترت، 
۱۱۲ BP  ۲۶۳  /۵۵۲ 

 ۵۵۱۵ الف/
 . ۱۲۳۲ انصاريان، : قم -.تاليف حسين انصاريان/ رحله في االفاق و االعماق شرح دعاء کميل

۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۹ ر ۳ ب/

با نگاهي به کتاب المراجعات ( ع)تقين عليچهل درس از حيات طيبه و مناقب واالي امام الم: رخساره آفتاب
: مشهد -(.ع)سفارش کتابخانه تخصصي اميرالمومنين علي محمدکاظم بهنيا؛ به(/ هر)الدين عالمه شرف

 . ۱۲۳۱ ، (هجرت مشهد)هاتف 
۱۱۱ BP  ۲۲۹/۵۱  

 ۳۵۲۴۶ س ۶ م/
 "رد سقيفه"تاب محمد الکاظمي القزويني ؛وهورد علمي عقائدي تاريخي علي ک/ رد علي رد السقيفه

منشورسيدي، : قم -.مي من اهل السنه الذي رد علي کتاب السقيفه للعالمه المظفرقدس سرهللحضر
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۳۱ 

۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۱ ر/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ ، فردابه: تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي/ ]رزق

۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲۵۱۴ س ۳ ه/
۴۹۳۵ 

 ([ع)کتاب السبعين في فضائل اميرالمومنين]
امير سيد علي همداني ملقب به علي ثاني ؛ترجمه و شرح (/ ع)السبعين في فضائل اميرالمومنين رساله

 . ۱۲۳۱ نويد شيراز، : شيراز -.محمديوسف نيري
۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۵۵۱۲۴۲ ر ۶۶ م/
۴۹۳۳ 

 [برگزيده. له تفضيلرسا]
/ السالم بن ابيطالب عليه السالم در اثبات برتري حضرت اميرمومنان علي رساله تفضيل اميرالمومنين عليه

محمدبن نعمان معروف به شيخ مفيد ؛مترجمان عليرضا بهاردوست، مولف ابوعبداهلل محمدبن 
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.محمدحسين شمسايي

۱۱۱ BP  ۲۳۳  /۳ ق  
 ۴۹۳۳ ۳۵۱۲۲۱ خ

: اصفهان -.اي ترجمه و شرح علي زماني قمشه/ اي رساله خالفت کبري عارف الهي آقا محمدرضا قمشه
 . ۱۲۳۳ کانون پژوهش، 

۱۰۰۰ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۴۹۳۴ ۵ ر ۳ ذ/

لذهبي ؛حققه و الدين محمدبن احمدبن عثمان ا شمس/ من کنت مواله فعلي مواله "طرق حديث"رساله 
 . ۱۲۳۱ دليل ما، : قم -.لعزيز الطباطبائي؛ اعداد مکتبه المحقق الطباطباييعلق عليه عبدا
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۱۰۰۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۴ ۵ ر ۳۶ الف/

پژوهش و تاليف اميرعلي / و قرآن و نهج البالغه از منظر علي دوستان جهان( ع)ي امام علي رساله
 . ۱۲۳۱ فر،  اميرعلي اميري: تهران -.فر اميري

۱۰۰۳ BP  ۴۱۲/۶  /۵ ر ۳ آ 
۴۹۳۵ 

 -.وند ؛ترجمه محمدعلي لساني فشارکي دق آئينهتاليف صا/ (هاي پيامبر و امام نامه)رسائل النبي و الوصي 
 . ۱۲۳۰ دانشگاه تربيت مدرس، دفتر نشر آثار علمي، : تهران

۱۰۰۲ BP  ۴۵۱  
 ۲ ط ۵۳ م/

 . ۱۲۳۰ ابد، ع: تهران -.مولف محمد طاهريان/ رستاخيز از ديدگاه قرآن و نهج البالغه

۱۰۰۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳۵۱۴ ي ۱ ص/
۴۹۳۳ 

بنياد [ براي]چي؛  انهتاليف رضا صدر ؛بازگردان حسين ش/ ترجمه کتاب يوم االنسانيه: رستاخيز نور
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.المللي غدير؛ نظارت موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا بين

 . ۱۲۳۱ فقه، : تهران -(.ي اطعام آيه)رسيدگي به محرومان   ۱۰۰۱
۱۰۰۶ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳۵۱۴ الف ۳۳ ب/
۴۹۳۳ 

: تهران -.اصغر محمدي سيجاني ابراهيم بيضون ؛ترجمه علي/ در آيينه تاريخ( ع)رفتارشناسي امام علي
 . ۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 

۱۰۰۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ر ۹۵ ش/

 . ۱۲۳۱ ارسان، پ: قم -.احمد شرفخائي/ السالم رفتارشناسي علي عليه

۱۰۰۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ م ۹ الف/

تهيه و تنظيم امير / السالم سيره عملي شيعيان در کالم اميرالمومنين، علي عليه= رفتار علوي 
 . ۱۲۳۰ مشهور، : قم -.محمودي اليگودرزي ملک

۱۰۰۱ BP  ۹۳  /۳ /۳۵ ه 
۴۹۳۵ 

تاليف جمعي از نويسندگان / ش نيايشمجموعه مقاالت پنجمين هماي: رفتار علوي و راههاي تحقيق آن
دانشگاه امام : تهران -.، مرکز آموزش و پرورش علوم اسالمي(ع)ندانشگاه امام حسي[ برگزارکننده]؛

 . ۱۲۳۲ ، موسسه چاپ و انتشارات، (ع)حسين
روابط  معاونت)سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي : تهران -(.ع)ه امام علي روابط اجتماعي از ديدگا  ۱۰۱۰

 . ۱۲۳۱ ، (عمومي و تبليغات
۱۰۱۱ BP  ۹۳/۵۳  

 ۹ ر ۳ خ/
 -موسسه آموزشي [: قم] -.نگارش رجبي، موسوي، رهدار/ روايت نهج البالغه و خلفا به( ع)روابط امام علي

 . ۱۲۳۱ پژوهشي مذاهب اسالمي، 
۱۰۱۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ ر ۳ ک/
 . يروابط متقابل مردم و کارگزاران از ديدگاه حضرت عل

۱۰۱۲ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۳ ر ۵ د/

، (ع)موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.مولف محمد دشتي/ روات و محدثين نهج البالغه
 ۱۲۳۳ . 

۱۰۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ر ۹۱ م/

: تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمد محمديان؛ به/ حديث غدير از زبان اميرالمومنين: روايت دريا
 . ۱۲۳۱ رهنگي دانش و انديشه معاصر، موسسه ف

۱۰۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۵ ۳۲۵ ب/

 ([عربي -فارسي )خطبه  قاصعه . برگزيده. نهج البالغه]
مترجم گروه ترجمه بنياد نهج / ترجمه خطبه قاصعه: يسروايتي از سرگذشت انسان در هماوردي با ابل

 . ۱۲۶۱،۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.البالغه
۱۰۱۶ BP  ۹۳  /۱ /تاليف  / روايع البيان في خطاب االمام الجوانب البالغيه و اللغويه في بيان امير المومنين علي بن ابي طالب ۳ ر ۲ ع

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ -ق  ۱۱۳۳ داراحيا التراث العربي، : بيروت -.رمضان عبدالهادي
۱۰۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ر ۱۱ ج/
ق ۱۱۱۳ =م ۱۱۱۱ الغدير، : بيروت -.اختارهاو رتبها و قدم لها بدراسه واسعه جورج جرداق/ روايع نهج البالغه

= . ۱۲۳۳ . 
۱۰۱۳ PIR  ۳۵۵۳  /۳۶ ح  

 ۴۹۳۵ ۳ ر
 . ۱۲۳۱ بنياد بعثت، مرکز چاپ و نشر، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.نويسنده مهدي رحيمي/ روز سرنوشت

 . ۱۲۳۱ يله القدر، ل: قم -.روش برداشت از نهج البلغه  ۱۰۱۱
۱۰۳۰ BP  ۹۳  /۵۳۵ 

 ۳ ر ۵۹ د/
 . ۱۲۳۳ ، (ع)موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي/ روش تحقيق و برداشت از نهج البالغه

۱۰۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ر ۳۵ م/

المللي غدير و موسسه پژوهش و  بنياد بين[ براي]وي گرمارودي ؛مصطفي موس/ ...ترين روز خدا روشن
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.مطالعات عاشورا

۱۰۳۳ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۳۲ ر ۵ د/

 . ۱۲۳۱ ، (ع)نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي/ هاي برداشت از نهج البالغه روش

۱۰۳۲ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۴۹۳۳ ۳۵ ر ۵ د/

موسسه تحقيقاتي نشر : قم -[.۳ ويرايش ] -.محمد دشتي/ هاي تحقيق در نهج البالغه روش
 . ۱۲۳۱ ، (ع)اميرالمومنين
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۱۰۳۱ BP  ۴۵۱  /بيروت -.فاضل العلياري/ الخالص في خيرالناس في  مناقب االمام اميرالمومنين عليه السالم روضه ۳ ع ۳ ع :
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۳۰ داراالعراف للدراسات، 

۱۰۳۱ BP  ۹۳  /۳۳ ن  
 ۳ ص

 . روي الحياه في نهج البالغه

۱۰۳۶ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۱۲۹۶ غ  ۳ الف/

پژوهشي در گزارشات الغدير از تحريف روايات فضائل و مناقب علوي در کتب : به تحريف "الغدير"رويکرد 
 . ۱۲۳۲ دليل ما، : قم -.اهلل عباسي روح/ اهل سنت

۱۰۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۳۱ ر/

موسسه فرهنگي : تهران -.ن انديشه جوانسفارش کانو حسين جوان آراسته ؛به[ مولف/ ]رهبر و رهبري
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، 

۱۰۳۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۱۵۱۴ م ۱ ش/
۴۹۳۱ 

: تهران -.الدين موسوي ؛مترجم محمدجعفر امامي ولف شرفم/ ترجمه المراجعات(: ع)رهبري امام علي
 . ۱۲۳۱ سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر، 

۱۰۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳۲ د/

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ شناسي دين و دينداري در نهج البالغه آسيب: رهزنان دين

۱۰۲۰ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۳ ج/

 [برگزيده. فارسي. غرر الحکم و در الکلم]
: قم -.گردآورنده و مترجم محمدحسين جعفري/ گوهر درخشان ۱۰۰ : به من( ع)ام عليرهنمودهاي ام

 . ۱۲۳۱ ه نشر فائز، موسس
۱۰۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ش ۳ س/
 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]

دار الکتب : تهران -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم اني از ديدگاه اميرمومنان علي عليهرياست و حکمر
 . ۱۲۳۱ االسالميه، 

۱۰۲۳ BP  ۹۳  /۳۳ 
 ۳ ر ۳ پ/

موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان ي ؛بهمحمدباقر پورامين /ها ها و رويش ريزش
 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 

۱۰۲۲ BP  ۳  /حوزه علميه قم، دفتر تبليغات  : قم -.اهلل ميرشفيعي فضل/ ريزشها و رويشها در مسير دفاع از حريم واليت ۳ ر  ۳۶ م
 . ۱۲۳۱ اسالمي، مرکز انتشارات، 

۱۰۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ح ۳ س/

 -..مشتاق الحلو، فرقد جزائري / السالم از نهج البالغه يابي بحرانهاي حکومت اميرالمومنين عليه ريشه
 . ۱۲۳۱ عابد، : تهران

۱۰۲۱ BP  ۹۳/۵۱۳  
۴۹۳۱ 

 [عربي -کردي . البالغه نهج]
( في زادهص)صديق بوره که يي . به وه رگيراوي د [گردآورنده سيد رضي(/ ]البالغه نهج)ريي ره وان بيژي 

 . ۱۲۳۱ پرتوبيان، : سنندج -.حي ؛به راوردکار نزام ساله
۱۰۲۶ BP  ۳۶  /۵ 

 ۴۹۳۴ ۲ ز ۲ ک/
 -.ني ؛تحقيق موسسه المعارف االسالميهبن شکراهلل الکاشاني الشريف الکاشا اهلل تاليف فتح/ زبده التفاسير

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۲ موسسه المعارف االسالميه، : قم -[.؟۳ ويرايش ]
۱۰۲۳ BP  ۳  /عروج انديشه، : مشهد -.محمدي نوشته مجيد مالمحمدي ؛تصويرگر محمدرضا دوست/ زخمي از صفين ۹ ز ۳۵ م

 ۱۲۳۰ . 
۱۰۲۳ BP  ۴۵۹  /۶ 

 ۳ ز ۵۱ ح/
 -.اشرف حسني ؛ويراستار ياسر شريفي مولف علي/ در قرآن و نهج البالغه( علوم طبيعي)زمين و آسمان 

 . ۱۲۳۰ اميري، : تهران
۱۰۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ح ۳ الف/
دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمد حکيمي ؛به/ ها و موانع تحقق عدالت اقتصادي زمينه

 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 
۱۰۱۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۳۱۵ ج
: نتهرا -.جعفري ؛گردآوري تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي[ محمدتقي(/ ]ع)زن از ديدگاه امام علي

 . ۱۲۳۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي انتشاراتي طوباي محبت، : قم -.۰۰۰ زن در پيشگاه واليت   ۱۰۱۱
 . ۱۲۳۰ دانشگاه عالمه طباطبايي، : تهران -(.ع)زن در سخن و سيره امام علي   ۱۰۱۳
۱۰۱۲ BP  ۹۳  /موسسه فرهنگي : قم -.مريم شعبانلو/ لسالم شاهکار خلقتا علي عليه: السالم زندگاني امام علي عليه ۳ ز  ۳ ش

 . ۱۲۳۰ انتشاراتي مشهور، 
۱۰۱۱ BP  ۹۳  /اصغر عبدالهي قلم جواد فاضل ؛ويراستار علي به/ السالم بن ابيطالب عليه زندگاني اميرالمومنين علي ۳ ز  ۲ ف.- 

 . ۱۲۳۱ افراسياب، : تهران
۱۰۱۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.هاشم رسولي محالتي/ المومنين عليه اسالمزندگاني امير ۳ ز  ۵ ر . 
۱۰۱۶ BP  ۹۶  /۱۲ ه  ۹۶ م 

۴۹۳۲ 
 -.محمدتقي مدرسي؛ مترجم محمدصادق شريعت/ السالم طالب عليه بن ابي زندگاني اميرمومنان امام علي

 . ۱۲۳۱ ، (ع)محبان الحسين: تهران
۱۰۱۳ BP  ۹۶  /۱۲۳۳ در، : تهران -.تاليف محمدعلي خليلي/ زندگاني پنج تن آل کسا ۳ ز ۳ خ . 
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۱۰۱۳ BP  ۹۳  /ترجمه و تاليف (/ بزرگمرد عالم اسالم( )ع)، سيري در زندگاني حضرت علي (ع)زندگاني چهارده معصوم  ۳ ز ۲ ص
 . ۱۲۳۱ معيار علم، : تهران -.محمد صالحي

۱۰۱۱ BP  ۹۶  /تهران -[.ويرايش ؟] -(.صابر کرماني)تاليف حسين حماسيان / السالم معصوم عليهم زندگاني چهارده ۳ ز  ۳۵ ح :
 . ۱۲۳۳ اقبال، 

۱۰۱۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳۳ ز/

 -.نويسندگان جمعي از علماي لبنان ؛ترجمه حميدرضا کفاش/ السالم زندگاني حضرت امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ عابد، : تهران

۱۰۱۱ BP  ۹۳  /۳ ز  ۳ خ 
۴۹۳۳ 

: تهران -.نگارش محمدعلي خليلي ؛مصحح عباس ايماني/ السالم اميرالمومنين زندگاني حضرت علي عليه
 . ۱۲۳۳ اقبال، 

۱۰۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ز ۳۵ ع/

 -.علي عالمه حائري/ پژوهشي از ديدگاه نهج البالغه: السالم زندگاني سياسي امام علي اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۳ نشر رامين، : تهران

۱۰۱۲ BP  ۹۶  /زندگاني شهوار اسالم تاليف محمدجواد نجفي السالم ابن ابيطالب عليه حضرت علي: زندگاني شهوار اسالم ۲ س :
 . ۱۲۳۰ کتابفروشي اسالميه، [: تهران] -.تاليف محمدجواد نجفي السالم ابن ابيطالب عليه حضرت علي

۱۰۱۱ BP  ۹۶  /۴۱ ص  
 ۳ ز

حديث با ترجمه چند مراثي [ دويست و سي] ۳۲۰ يمه ضم السالم به م عليهزندگاني مختصر چهارده معصو
 . ۱۲۳۳ نصايح، [: قم] -.مولف محمدانور صادقي/ برگزيده

 . ۱۲۳۱ کالترزان، : سنندج -.زندگي اجتماعي اقتصادي عمر بن خطاب رضي اللهدعنه  ۱۰۱۱
۱۰۱۶ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ز ۳ خ/
  .فخر الدين -(.ع)زندگي امام علي 

 . ۱۲۳۱ فخر الدين، : قم -(.ع)زندگي امام علي   ۱۰۱۳
 . ۱۲۳۲ انتشارات کردستان، : سنندج -.ترجمه سعيد فاضلي/ زندگي حضرت ابوبکر صديق رضي اهلل عنه  ۱۰۱۳
انتشارات : سنندج -.ترجمه امير صادق تبريزي(/ ويژه جوانان)گي حضرت علي رضي اهلل عنه زند  ۱۰۱۱

 . ۱۲۳۲ کردستان، 
۱۰۶۰ BP  ۹۶  /۵ /۵ ح  

 ۳۵۱۴ س
: تهران -.؛ترجمه محمد مقدس[ حسني: صحيح]نويسنده هاشم معروف الحسيني / زندگي دوازده امام

 . ۱۲۳۰ اميرکبير، 
ابو عبدالفتاح عبداهلل : زاهدان -.متذجم عبدالفتاح عبداهلل ريگي/ انه روزي خلفاي راشدينزندگي شب  ۱۰۶۱

 . ۱۲۳۰ ريگي، 
۱۰۶۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

الف۴۹۳۳  ۳۱ ه/  
امام : دفتر نشر و پخش معارف: مشهد -.به اهتمام جمعي از نويسندگان(/ ع)زندگي شخصي امام علي 

 . ۱۲۳۱ ، (ع)محمدباقر
۱۰۶۲ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ الف ۲ ر/
 . ۱۲۳۳ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ زندگي معتدل از منظر نهج البالغه

۱۰۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ز  ۴۲ الف/

 . ۱۲۳۶ صابرين، کتابهاي دانه، : تهران -(.شاهد)جعفر ابراهيمي / السالم زندگينامه امام علي عليه

۱۰۶۱ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ح/

 . ۱۲۳۱ دفتر نشر الهادي، : قم -.نويسنده غالمرضا حيدري ابهري/ زندگينامه نهج البالغه

۱۰۶۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳۱ ز/

 [برگزيده. عربي -فارسي . الغهنهج الب]
 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ زهد

۱۰۶۳ BP  ۲۳۴  /۳ 
 ۴۹۳۴ ۱۵۱۴ غ/

 . ۱۲۳۱ مطهر، : تهران -.؛ترجمه محمدتقي رهبر/ در روز عيد غدير( ع)زيارت اميرالمومنين

۱۰۶۳ BP  ۲۳۴  /۳ 
 ۳۹ الف/

 -.گردآوري و ترجمه دارالصادقين/ علي عليه السالم در روز عيد غدير خمزيارت حضرت امير المومنين 
 . ۱۲۳۳ دارالصادقين، : تهران

۱۰۶۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۳ اخالق، : قم -(.بندرريگي)مولف علي محدث / زيباترين چهره تاريخ ۳۲ ز  ۹ م . 
۱۰۳۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۱ ژ  ۳۹ الف/
 . ۱۲۳۳ دليل ما، : قم -.محمدباقر انصاري/ ديريابي اعتقادي تاريخي غ ريشه: ژرفاي غدير

۱۰۳۱ BP  ۹۳  /۵۴ 
 ۳ ش/

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ شفق، : قم -.الدين مهدي شمس/ السالم هاي امام علي عليه ها و شکايت شکوه: ژرفاي غم

۱۰۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ س ۶ ف/

 . ۱۲۳۰ موسسه نبا، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.نادر فضلي/ سايباني در کوير

۱۰۳۲ BP  ۵۲/۲  
 ۲ ر ۳۵ الف/

بن ابيطالب  عليها همسر با وفاي اميرالمومنين علي اهلل البنين سالم ستاره درخشان مدينه حضرت ام
 . ۱۲۳۳ السالم،  مکتب الحسين عليه: قم -.تاليف علي رباني خلخالي/ عليهاالسالم
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۱۰۳۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۵۱ الف ۳ ک/

گردآورنده / ]الم پيرامون نماز، فضايل اخالقي، علم، رذايل اخالقيالس ان امير مومنان علي عليهسخن
 . ۱۲۳۰ حفظي، : تهران -[.مصطفي اشرفي

۱۰۳۱ BP  ۹۳/۹۱  
 ۹۵۱۴ ن ۲ ط/
۴۹۳۳ 

 [فارسي. نثر اللئالي]
ه حميدرضا شيخي بن فضل طبرسي ؛ترجم ن حسنب ابوعلي فضل/ السالم سخنان درر بار اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۱ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.؛تصحيح محمدحسن زبري
۱۰۳۶ BP  ۹۳  /۵۱۲ ۲ ف 

۴۹۳۵ 
 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]

شرکت : تهران -.اهتمام حسن سادات ناصري ترجمه جواد فاضل ؛به/ نهج البالغه از( ع)سخنان علي
 . ۱۲۳۰ انتشارات سوره مهر، 

۱۰۳۳ BP  ۹۳  /۵ 
 ۲ ع ۳ ک/

حافظ نوين، : تهران -.تاليف مجيد عادلي/ طالب بن ابي در پنجاه موضوع اقوال االمير علي(: ع)سخنان علي 
 ۱۲۳۳ . 

۱۰۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳ ک/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۱۲ فروغي، : انتهر -.اهلل کمپاني کوشش فضل به/ از نهج البالغه "السالم عليه"سخنان علي

۱۰۳۱ BP  ۹۳/۵۱۲  /۲ ه  
الف۴۹۳۹  

 [برگزيده. فارسي. نهج البالغه]
؛ويراستار [ گردآورنده شريف الرضي(/ ]از نهج البالغه)لسالم ا ابن ابيطالب عليه سخنان قصار امام علي

 . ۱۲۳۲ فرهنگ جامع، : تهران -.مسعود هاشمي
۱۰۳۰ BP  ۹۶  /۱۹ ص  

 ۹ س
نوشته کاظم / السالم از ديدگاه قرآن و حديث م عليهمو مناقب و تاريخ چهارده معصوسخنان و مواعظ 

 . ۱۲۳۱ کتابخانه صدر، : تهران -.صدرالسادات دزفولي
۱۰۳۱ BP  ۹۳  /۵ 

 ۱ م ۶۹ خ/
نشر الف، : مشهد -.باترجمه عباس مروج خراساني/ السالم سخنراني بدون نقطه و بدون الف امام علي عليه

 ۱۲۳۱ . 
۱۰۳۳ BP  ۹۳  /۵ 

 ۳ الف ۳ ک/
: تهران -.کوشش مهدي انصاري ؛به([ ع)طالب بن ابي علي(/ ]کلمات قصار)السالم  سخن موالي متقيان عليه

 . ۱۲۳۳ لوح محفوظ، 
۱۰۳۲ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ الف ۳۶ ع/
 . ۱۲۳۱ پرديسان، : قم -.ابراهيم احمديان/ السالم سربازي و پاسداري در آيين امام علي عليه

۱۰۳۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۲ س ۳ ک/

گردآورنده محمد (/ ع)سرچشمه رستگاري حاوي گهرهاي ناب اخالقي از درياي بيکران امام علي
 . ۱۲۳۰ افق فردا، : قم -.سامقاني

۱۰۳۱ BP  ۹۶  /۵ /۱ س 
۴۹۳۴ 

 جمينمتر/ السالم السالم، امام حسين عليه السالم، امام حسن عليه امام علي عليه: هاي نور سرچشمه
الملل،  سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين[: تهران] -.محمدتقي رهبر، مسلم صاحبي

 ۱۲۳۱ . 
۱۰۳۶ BP  ۹۳  /تهران -.نويسنده حسن روش ؛ويراستار محمدعلي مجد فقيهي/ سرگذشت نهج البالغه ويژه نوجوانان ۱ س  ۳ ر :

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، 
۱۰۳۳ BP  ۲۳  /۲ /۹۵ م  

 ۱۹ س
 . ۱۲۳۶ ابيها،  ام: قم -.محمود جويباري(/ عليهماالسالم)سرگذشتهاي علي و فاطمه

۱۰۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱۱ س/

 . ۱۲۳۰ راز توکل، : مشهد -.کاري از گروه تحقيقات انتشارات راز توکل مشهد/ سرور غدير

 . مساجد سراسر کشورافطار در ( احيا سنت )السالم  سفره کريمانه امير المومنين علي عليه  ۱۰۳۱
۱۰۱۰ BP  ۹۳/۵۳  

 ۲ ص ۲۹ ن/
 . ۱۲۳۲ آفاق، : تهران -.نويسنده اصغر صادقي/ تبيين رسالت نبوي در بيان رساي علوي: سفيران آسمان

۱۰۱۱ DR  ۱۲۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۳ م ۲ س/

ي موسسه تحقيقاتي و تعليمات: قم -.نگارش جعفر سبحاني/ هاي ترکيه و اردن سفير وحدت در سرزمين
 . ۱۲۳۱ السالم،  امام صادق عليه

۱۰۱۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۴۹۳۲ ۳ س ۵ ع/

کوشش مهدي  مرتضي عسکري ؛به(/ ص)گيري حکومت پس از رحلت پيامبر اکرم بررسي نحوه شکل: سقيفه
 . ۱۲۳۳ منير، : تهران -.دشتي

۱۰۱۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳ س/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب ن ابيب علي/ ]سکوت

۱۰۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۵ ج

دفتر : تهران -.گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ سکوالريسم، يا، حذف دين از زندگي دنيوي
 . ۱۲۳۳ نشر فرهنگ اسالمي، 

۱۰۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶۳ ج/

 . ۱۲۳۱ بنياد معارف نهج البالغه، : سلسله قم سلسله قم -.محمدجواد جعفرنژاد/ البالغهسالم بر نهج 

 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.(۱ -۱ج )سلسله االنوار الخمسه    ۱۰۱۶
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 . ه البيضاءدار المحج: بيروت -.سلسله حياه الرسول و ههل البيته من المهد الي اللهد  ۱۰۱۳
۱۰۱۳ BP  ۹۹  /۳ س  

 ۴۹۳۵ ۲۵۵۱۴ ع
جامعه مدرسين : قم -.جعفرمرتضي عاملي ؛مترجم محمد حسينيمولف / (اهلل عليه رضوان)سلمان فارسي 

 . ۱۲۳۱ حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، 
۱۰۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۵ الف ۱ ت/
هاي  مرکز پژوهش[ براي]حسين اسحاقي/ ندر تربيت فرزندا( ع)راهبردهاي امام علي: سلوک علوي

 . ۱۲۳۱ ، (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)بوستان کتاب قم : قم -.اسالمي صدا و سيما
۱۱۰۰ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۴۹۳۹ ۳ س ۳ ح/
تاليف / السالم طالب عليه بن ابي من مختصات سيدنا و موالنا اميرالمومنين علي: سلوني قبل ان تفقدوني
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ مکتبه الصدر، : تهران -.محمدرضا الحکيمي

نواي : تهران -.نويسنده مجيد مالمحمدي ؛تصويرگران محمدحسين صلواتيان/ ه از آسمان افتادسنگي ک  ۱۱۰۱
 . ۱۲۳۱ مدرسه، 

۱۱۰۳ BP  ۴۲۴  /س 
 ۴۹۳۳ 

دار احياء التراث العربي، : بيروت -.ماجه عبداهلل محمدبن يزيد القزويني ابن الحافظ ابي/ سنن ابن ماجه
 . ۱۲۳۱ . = م۳۰۰۰ . ق۱۱۳۱ 

۱۱۰۲ BP  ۴۲۵  /[. ؟۱۲ ] داراحيا التراث العربي، : بيروت -.البي عبدالرحمن احمد بن شعيب النسايي/ سنن النسايي ۳ س ۵ ن 
۱۱۰۱ BP  ۴۵۱  /۱۲۳۱ الملل،  مي، شرکت چاپ و نشر بينسازمان تبليغات اسال: تهران -.ابوالفضل بهرامپور/ اتي سوره هل ۳ ب  ۳ ع . 
۱۱۰۱ BP  ۹۳  /انگيز زندگي حضرت  هاي غم داستان از مصايب و سرگذشت[ چهارصد] ۱۰۰ : السالم سوگنامه امام علي عليه ۳ س  ۱ ع

 . ۱۲۳۳ سلسله، : قم -.عباس عزيزي(/ ع)اميرالمومنين
۱۱۰۶ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ س ۳ الف/
مولود کعبه، : قم -.ه محمدرضا انصاري ؛تصويرگر مجتبي بهشتي، هادي گرسويينويسند/ سه روز در غدير

 ۱۲۳۳ . 
۱۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ذ ۳ س/
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان علي ذوعلم ؛به/ سياست

۱۱۰۳ BP  ۹۳/۵۳  
 ۳ س ۳۱ س/

 . ۱۲۳۱ دانشگاه عالمه طباطبايي، : تهران -.يتاليف حسين سليم(/ ع)سياست از منظر امام علي

۱۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ص ۳ س/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.نويسنده حسن صدر/ السالم سياست اميرالمومنين علي عليه

۱۱۱۰ DSR  ۴۶۳۲  /۳ ع  
 ۳ س

تي سياسي وزارت دفاع کننده دفتر سياسي سازمان عقيد تهيه/ سياست علوي از ديدگاه مقام معظم رهبري
سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني : تهران -.فتر سياسيو پشتيباني نيروهاي مسلح د

 . ۱۲۳۱ نيروهاي مسلح، انتشارات دفاع، 
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۳ س/
ار موسسه فرهنگي د: قم -.شهري ؛ترجمه مهدي مهريزي محمدي ري/ السالم نامه امام علي عليه سياست

 . ۱۲۳۱،۱۲۳۱ الحديث، 
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۴ ۹ م ۳ س/
دار : قم -[.۳ ويرايش ] -.شهري ؛ترجمه مهدي مهريزي محمدي ري/ السالم سياستنامه امام علي عليه

 . ۱۲۳۱ الحديث، 
۱۱۱۲ DS  ۹۳  /۴ 

 ۳ س ۲ ق/
 . ۱۲۳۱ فرهنگي فروزان، موسسه انتشاراتي : تهران -.تاليف اصغر قائدان(/ ع)سياست نظامي امام علي 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ ر ۳ س/

سازمان تبليغات : تهران -.ترجمه و نگارش محمدتقي رهبر(/ ع)سياست و مديريت از ديدگاه امام علي
 . ۱۲۳۱ الملل،  اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين

۱۱۱۱ BP  ۵۵  /۹ 
 ۲ الف ۱ ش/

سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ : تهران -.نژاد راهيمتاليف محمد اب/ سيد رضي بر ساحل نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ المللي،  و نشر بين

النشرتي ، عبدالحفيظ فرغلي ، عبدالحميد تاليف حمزه / سيره آل بيت النبي صلي اهلل عليه و سلم  ۱۱۱۶
 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۳۰ = م  ۱۱۱۱ مکتبه النشرتي، [: بي جا] -.مصطفي

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶ م ۳ س/

 وند نيا؛ استاد راهنما صادق آئينه مولف مريم معيني/ السالم در دوران خالفت سيره اداري امام علي عليه
الملل،  سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين: تهران -.؛استاد مشاور محمدعلي مهدوي راد

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۵ ح ۳ الف/
کانون انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان رضا حسيني ؛به/ سالمال سيره اقتصادي امام علي عليه

 . ۱۲۳۳ جوان، 
م  ۳۰۰۱ مکتبه الثقافه الدينيه، : قاهره -.ملحمه محمد عبدالحافظ(/ ع)بن ابي طالب سيره االمام البطل علي   ۱۱۱۱

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = 
۱۱۳۰ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ س ۲۳ ه/
في، السالم في البغاء، سيرته في من فرمن الزحف، سيرته في تقسيم ال ين عليهسيره االمام اميرالمومن

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۳ مولود کعبه، : قم -.علي هجراني التبريزي/ سيرته في بيت المال، سيرته في االطفال
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /م۳۰ . =   ق۱۱ هدي الحياء التراث، دار ال[: قم] -.نجاح الطائي/ السالم طالب عليه بن ابي سيره االمام علي ۳ س  ۵ ط   = .
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 ۱۲ . 
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۲ = ق  ۱۱۱۲ داراالسالميه، : بيروت -.سيره الرسول و الخلفائه  ۱۱۳۳
۱۱۳۲ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ س ۲ د/
= م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ دارالمحجه البيضا، : بيروت -.محمد رضا عباسي/ سيره المرتضي باسلوب قصصي ميسر

 ۱۲۳۲ . 
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۲ ض  

 ۳ س
دارالرسول : بيروت -.فضيله ضاحي محمد/ بين المسايل و المجيب( ع)سيره المرتضي علي بن ابي طالب 

 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۳۲ = م  ۳۰۰۳ دار المحجه البضا، . الکرم 
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۳ = ق  ۱۱۱۱ افه و االعالم، موسسه الفکر االسالمي للثق -.عبدالزهرا عثمان محمد/ سيره اميرالمومنين ۳ س ۹ م . 
۱۱۳۶ BP  ۹۶  /۵ /۳ پ  

 ۳ س
مهدي / السالم نگرشي بر زندگاني اجتماعي، سياسي و فرهنگي امامان معصوم عليهم: سيره پيشوايان

 . ۱۲۳۳ السالم،  موسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق عليه: قم -.پيشوائي ؛با مقدمه جعفر سبحاني
 . ۱۲۳۱ انتشارات کردستان، : سنندج -.ت عثمان ذي النورينسيره حضر  ۱۱۳۳
۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۴ ۳ ه ۳ ح/
کننده دبيرخانه همايش تبيين سيره دفاعي امام علي  تهيه/ السالم سيره دفاعي امام علي عليه

دفاع،  سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، انتشارات: تهران -.السالم يهعل
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ س ۴۹ خ/

 . ۱۲۳۱ نشر مطهر، : تهران -.احمد خاتمي(/ ع)سيره سياسي امام علي

۱۱۲۰ BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ س ۱ ع/

 . ۱۲۳۱ صاله، : قم -.تاليف عباس عزيزي(/ ع)سيره عبادي امام علي

۱۱۲۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ مهر خوبان، : قم -.اصغر ظهيري علي/ روايات و حکاياتالسالم در آيينه  سيره عملي امام علي عليه ۳ س  ۳ ظ . 
۱۱۲۳ BP  ۹۶  /۶۳ الف  

 ۳۵۱۴ ف
 . ۱۲۳۱ ، (انتشارات صدا و سيما)سروش : تهران -.محسن امين ؛ترجمه علي حجتي کرماني/ سيره معصومان

۱۱۲۲ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳ س ۵ الف/

 . ۱۲۳۱ فقاهت،  نشر: قم -.تاليف ابوالفضل اسالمي/ سيري در الغدير

۱۱۲۱ BP  ۹۳  /۳۳ الف  
 ۴۹۳۵ ۲۵۱۲۴۱ د

تاليف حسن امين ؛ترجمه / المعارف االسالميه الشيعيه برگرفته از دائره(: ع)سيري در زندگاني اميرالمومنين
 . ۱۲۳۰ رستگار، : مشهد -.زاده رضا رجب

۱۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 
 ۴۹۳۳ ۴۳۵ الف

 . - ۱۲۳۱ ، (ع)اهلبيت: قم -.مولف محمد صحفي/ حديدال ابي سيري در شرح نهج البالغه ابن

۱۱۲۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ س ۶ م/

 . ۱۲۶۶ صدرا، : تهران -.مرتضي مطهري/ سيري در نهج البالغه

۱۱۲۳ BP  ۲۳  /۲۵ 
 ۳ س ۹ م/

 . ۱۲ بي نا، : بي جا -.اصغر محمود آبادي/ سيري مختصر در ماجراي غم انگيز فدک

۱۱۲۳ BP  ۹۳  /۳ 
 ۳ س ۹ الف/

همراه ( ناکثين، قاسطين، مارقين)تاريخ تفصيلي جنگهاي جمل، صفين، نهروان : سيف الواعظين و الذاکرين
محمدابراهيم اليزدي  تاليف محمدحسن ابن/ گانه در غزوات سه( ع)با شصت معجزه و کرامات از علي
 . ۱۲۳۱ نصايح، : قم -.؛تحقيق و نگارش مهدي احمدي

۱۱۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۵ ۱۹ ک

 . ۱۲۳۰ راسخون، : قم -.کريمي جهرمي/ سيماي امام علي در نهج البالغه

۱۱۱۰ BP  ۹۶  /۵ /۱۶ ح  
 ۴۹۳۴ ۳۵۱۲۴۹ ش

 [عربي -فارسي . برگزيده( ... ع)شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في االيات النازله في اهل البيت]
سازمان اوقاف و : تهران -.يعقوب جعفري يف ابوالقاسم حسکاني ؛ترجمهتال/ در قرآن( ع)سيماي امام علي

 . ۱۲۳۱ امور خيريه، انتشارات اسوه، 
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ س ۹۵ ش/
دفتر : تهران -.آزار شيرازي اثر عبدالرحمن شرقاوي ؛ترجمه عبدالکريم بي(/ ع)سيماي امام متقين علي

 . -۱۲۳۳ نشر فرهنگ اسالمي، 
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲ ط  ۳۶ الف/
سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، : تهران -.تاليف منصور طبيعي/ منيت در نهج البالغهسيماي ا

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ س ۳ الف/
پيام : تهران -.تاليف محمدرضا اکبري/ منشور عقيدتي و عملي شيعه: السالم سيماي اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۱ آزادي، 
 . ۱۲۳۱ مهر امير المومنين عليه السالم، : قم -.السالم در قرآن سيماي امير مومنان عليه  ۱۱۱۱
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ س ۲ ن/
 -.زاده قمي اصغر ناظم/ السالم پژوهشي پيرامون فضايل و مناقب اميرالمومنين علي عليه: سيماي پرفروغ

 . ۱۲۳۱ حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، : قم
۱۱۱۶ BP  ۹۶  /۵ /نگرشي بر زندگاني اجتماعي، سياسي و فرهنگي امامان معصوم : سيماي پيشوايان در آينه تاريخ  ۳ پ
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 . ۱۲۳۱ دار العلم، : قم -.مهدي پيشوايي/ السالم عليه ۳۵ س
۱۱۱۳ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  

 ۳ خ
. رم تا نهم هاز قرن چها "در ادب فارسي"السالم و حضرت فاطمه عليهاالسالم  سيماي حضرت علي عليه

 . ۱۲۳۳ نشر مرتضي، : قم -.گردآورنده و شرح ابيات زهرا خلفي./ ق
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲۱ ب ۳ س/
 . ۱۲۳۳ موسسه انصاريان، : قم -.اکبر بابازاده تحقيق و نگارش علي/ السالم سيماي حکومتي علي عليه

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ س ۹۱ ب/

 . ۱۲۳۰ محمد برفي، : تهران -.مولف محمد برفي/ سنت اهلل عنه از منظر اهل سيماي علي رضي

۱۱۱۰ PIR  ۱۵۳۴  /۳ پ  
 ۳ س

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، : تهران -.گردآوري فريدپور مصطفي/ در آينه شعر فارسي( ع)سيماي علي
 . ۱۲۳۱ سازمان چاپ و انتشارات، 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
پ۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

 . ۱۲۳۱ ، (ع)انتشارات امام محمدباقر: مشهد -.تاليف محمد مرتضوي/ (ص)در نگاه نبي( ع)سيماي علي

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ س ۹ ب/

مهام، : تهران -.مولف هاشم بحراني ؛ترجمه علي والسنه/ روايت اهل سنت السالم به سيماي علي عليه
 ۱۲۳۳ . 

۱۱۱۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ن ۱ ق/

 . ۱۲۳۱ مصباح الهدي، : تهران -.محمدعلي نورائي/ سيماي قرآن در نهج البالغه

۱۱۱۱ DS  ۹۳  /۴ 
 ۳ س ۲ ذ/

حوزه علميه : قم -.اکبر ذاکري نويسنده علي/ السالم طالب اميرالمومنين عليه بن ابي سيماي کارگزاران علي
 . ۱۲۳۳  - ۱۲۳۱قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، 

۱۱۱۱ BP  ۲۵۱/۳  
 ۳۵ س/

گردآوري و تنظيم موسسه فرهنگي قدر / مقام معظم رهبري م در آيينه نگاهالسال سيماي معصومين عليه
 . ۱۲۳۲ موسسه فرهنگي قدر واليت، : تهران -.واليت

  BP  ۹۳/۵۱۲۹ م ۱۱۱۶
 ۴۹۳۱ ۲۶ م/

مجلسي اول محمدتقي / ترجمه روايت عالمات المومنين: سيماي مومن در کالم اميرالمومنين عليه السالم 
 . ۱۲۳۱ پيام علم وفن، : تهران -.وشش محمود حيدري آقاييبه ک/ بن مقصودعلي

۱۱۱۳ BP  ۴۳۶  /۲ ق  
 ۳ س

مولف حميدرضا قاسمي ندوشن ؛ويراستار نادر / جامع آيات نماز: سيماي نماز در قرآن و نهج البالغه
 . ۱۲۳۱ آرمان، : تهران -.سعيدي

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۱ د ۳ ج

 . ۱۲۳۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.ظيم و تلخيص محمدرضا جواديجعفري ؛گردآوري، تن/ سئوال

۱۱۱۱ DSR  ۴۵۳۳  
 ۲ ش  ۳۵ الف/

معاونت فرهنگي [ براي]کننده احمد اميد ؛ تهيه/ (قدس سره)شاخص هاي علوي در شخصيت امام خميني
يدتي سياسي و سازمان عق: تهران -.اي مسلحسازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروه

 . ۱۲۳۱ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، انتشارات دفاع، 
۱۱۶۰ BP  ۲۲۹  /۲ ل  

 ۲ ش
نشر : تهران -.اهتمام علي لباف ؛به/ عالمه مجلسي "عين الحياه"گزيده باب امامت از کتاب : شاخه طوبا
 . ۱۲۳۳ حنيف، 

۱۱۶۱ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۲ ح

السالم، اثري از  طالب عليه بن ابي در مدايح و مراثي حضرت اميرالمومنين علي مجموعه شعر: شاهکار خلقت
موسسه فرهنگي انتشاراتي : قم -.گزينش محسن حافظي به/ د و ده شاعر سينه سوخته آستان علويص

 . ۱۲۳۱ حضور، 
۱۱۶۳ PIR  ۹۱۱۲  /۳۱ ع  

 ۲ پ
 -.تاليف منصور پايمرد(/ تا آغاز قرن هشتم)السالم در ادبيات عرفاني ايران  شخصيت اميرمومنان علي عليه

 . ۱۲۳۰ نويد شيراز، : شيراز
۱۱۶۲ DSR  ۴۶۳۲  

 ج . ۹ ۹ ش ۳ چ/
تنظيم و تدوين موسسه / معظم انقالب اسالميالسالم در نگاه رهبر  شخصيت و سيره امام علي عليه

 . ۱۲۳۲ موسسه فرهنگي قدر واليت، : تهران -.فرهنگي قدر واليت
۱۱۶۱ DSR  ۴۶۳۲  

 ۹ ش ۳ ع/
= ق  ۱۱۳۰ دارالهادي، : بيروت -.اعداد موسسه قدر الواليه/ في نظر السيد خامنيي( ع)شخصيه االمام علي 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۰ 
۱۱۶۱ BP  ۲۱۳  /۴۵ ص  

 ۱ ش
اي از احاديث و تمثيالت برگزيده با  مجموعه(: ع)امام علي( ص)شرح ادبي و عرفاني تمثيالت پيامبر اسالم

 . ۱۲۳۱ فروغ آزادي، : تبريز -.تاليف اردشير صادقي.../ فارسي ترجمه
۱۱۶۶ BP  ۹۶  

 ۱ ش ۲۹ الف/
بن محمد التميمي المغربي ؛المحقق محمد  حنيفه النعمان ابي/ شرح االخبار في فضائل االئمه االطهار

. = ق۱۱۰۱ ي، جماعه المدرسين في الحوزه العلميه بقم، موسسه النشر االسالم: قم -.سيني الجالليالح
 ۱۲۶۳- . 

۱۱۶۳ PJA  ۱۵۳۳  
 ۶ م ۳۳ د/

 .. ۱۲۳۱ =ق ۱۱۱۶ =م ۱۱۱۶ دارالسالم للتراث، : بيروت -.احمد معستوق/ شرح الزريه

۱۱۶۳ BP  ۹۳  /۲۱۵۲ 
 ۴۹۳۵ ۲ الف/

بن ميثم بحراني  بن علي الدين ميثم کمال/ السالم طالب عليه بن ابي شرح بر صد کلمه اميرالمومنين علي
 -.الدين الحسيني االرموي المحدث و نشر ميرجاللمه عبدالعلي صاحبي ؛تصحيح و تعليق و طبع ؛ترج
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 . ۱۲۳۰ آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد
۱۱۶۱ BP  ۹۱  /۵ 

 ۳ خ ۳ ک/
اهلل  مولف قدرت/ (ع)بن زياد نخعي از اصحاب سر و خاص حضرت علي شرح حال، آثار و مقام عرفاني کميل

الملل،  سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين: تهران -.االسالمي طيان ؛با مقدمه علي شيخياخ
 ۱۲۳۱ . 

 . ۱۲۳۱ انتشارات کردستان، : سنندج -.۰۰۰ شرح حال و زندگي اصحاب صحاح سته   ۱۱۳۰
۱۱۳۱ BP  ۹۶/۵  

 ۴۹۳۳ ۱ ش ۲ الف/
 [تذکره خواص بذکر خصائص االئمه]

نشر،  شرکت به: مشهد -.عالمه سبطبن جوزي ؛ترجمه محمدرضا عطايي/ خاندان نبوت شرح حال و فضايل
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۲ /بنياد : تهران -.باس القمي ؛تقديم و تحقيق باقر قرباني زرينع/ [طالب بن ابي علي]شرح حکم نهج البالغه  ۳ ق
 . ۱۲۳۶ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۳ نهج البالغه، 

۱۱۳۲ BP  ۹۳  /۵ 
 ۲ ف ۶۹ خ/

اهتمام  شارح محمدبن محمود دهدار شيرازي ؛به(/ السالم عليه)بن ابيطالب شرح خطبه البيان امام علي
 . ۱۲۳۱ صائب، : تهران -.محمدحسين اکبري ساوي

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۳ ع/

 [خطبه متقين. فارسي . شرح. برگزيده . نهج البالغه  ]
 . روابط عمومي ؟ اداره کل: بي جا -.شرح خطبه متقين

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳ ع/

 [خطبه متقين. فارسي. شرح. برگزيده. نهج البالغه]
 . ۱۲۳۳ هجرت، : قم -.اي تاليف مجتبي علوي تراکمه/ شرح خطبه متقين در نهج البالغه

۱۱۳۶ BP  ۲۶۳  /۵۵۲ 
 ۵۵۱۶ الف/

 . ۱۲۳۲ انصاريان، : قم -.اقبال حيدر حيدريمترجم . مولف حسين انصاريان(/ زبان اردو) شرح دعاء کميل 

۱۱۳۳ BP  ۲۶۳  /۵۲ 
 ۳۳ خ

دفتر : تهران -.ن محمدهادي خويي ؛مقدمه و تصحيح اکبر ايراني قميب تاليف مصطفي/ شرح دعاي صباح
 . ۱۲۳۶ آينه ميراث، : نشر ميراث مکتوب

۱۱۳۳ BP  ۲۶۳  /۵۲ ۹ ن  
الف۴۹۳۴  

؛مقدمه، ( يزدي مطلق)اشراف محمود فاضل  نجفي قوچاني؛ با/ (ع)شرح دعاي صباح اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۱ عابد، : تهران -.الرضا امين زارعين تحقيق و تعليق موسي

۱۱۳۱ BP  ۲۶۳  /۵۲ 
 ۳ ش

مد تاليف نوراهلل شوشتري ؛تصحيح مح/ السالم بن ابيطالب عليه شرح دعاي صباح حضرت اميرمومنان علي
تاسوعا، : تهران -.گروه معارف اسالمي -پژوهش و مطالعات عاشورا موسسه [ براي]وفادار مرادي؛ 

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۳۰ BP  ۲۶۳  

/ الف۵۵۱۲۲  ۳ 
 . ۱۲۳۱ دار العرفان، : قم -.حسين انصاريان/ شرح دعاي کميل

= م  ۳۰۰۲ دارالفک العربي، : بيروت -.تحقيق رحاب خضر عکاوي/ االمام علي بن ابي طالبشرح ديوان   ۱۱۳۱
 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۳۱ 

۱۱۳۳ PJA  ۹۴۵۶  /۳۳ د  
 ۳ م

بن  الدين ميرحسين تاليف کمال/ طالب عليهماالسالم بن ابي شرح ديوان منسوب به اميرالمومنين علي
دفتر نشر : تهران -.ن ميبدي يزدي ؛مقدمه و تصحيح حسن رحماني و ابراهيم اشک شيرينالدي معين

 . ۱۲۳۱ ميراث مکتوب، 
۱۱۳۲ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ سعيد نوين، : قم -.محمدرضا رمزي اوحدي/ السالم شرح زندگاني ستاره واليت امام علي عليه ۱ ش  ۳ ر . 
۱۱۳۱ BP  ۲۳۴/۴۵۱۲۲  

 ۴۹۳۱ ۱ م/
 . ۱۲۳۱ آفاق، : تهران -.ن مدرس فتحي. نويسنده بانو م/ شرح زيارت امين اهلل

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ق ۳ ک/

موسسه در راه حق، : قم -.تاليف عباس قمي/ السالم منين عليهشرح صد کلمه قصار از کلمات اميرالمو
 ۱۲۶۱.۱۲۳۳ . 

 . ۱۲۳۱ انتشارات کردستان، : سنندج -.شرح عقايد اهل سنت و جماعت  ۱۱۳۶
۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۲۱۵۲ 

 ۴۹۳۳ ۲ الف/
ميثم بن  بن علي الدين ميثم کمال السالم طالب عليه بن ابي شرح علي المئه کلمه الميرالمومنين علي

بن  بن علي الدين ميثم کمال السالم طالب عليه بن ابي شرح علي المئه کلمه الميرالمومنين علي البحراني
بن  الدين ميثم کمال السالم طالب عليه بن ابي شرح علي المئه کلمه الميرالمومنين علي ميثم البحراني

و نشره و تصحيح و التعليق  ؛انتخاب جاحظ، شرح رشيد وطواط؛ عني بطبعه/ بن ميثم البحراني علي
موسسه . جماعه المدرسين الحوزه العلميه بقم: قم -.ني االموي المحدثالدين الحسي عليه ميرجالل

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ النشر االسالمي، 
۱۱۳۳ BP  ۲۳۵  

 ۳ ز  ۳۵۱۲۲ ص/
۴۹۳۹ 

 . ۱۲۳۳ مکيال، : انتهر -.الدين مولف محمد زين/ عليه اهلل شرح قنوت شبانه اميرالمومنين علي صلوات

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵ شرح نويني بر کلمات قصار امير المومنين علي  عليه السالم . 
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 ۴۹۳۹ ۱ ش ۶ ن/

۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۲ ۲ الف 
۴۹۳۲ 

موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.الحديد ؛تحقيق قدم له حسين االعلمي بيالبن ا/ شرح نهج البالغه
 .. ۱۲۳۳ .=م۱۱۱۱ . = ق۱۱۱۱ 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۲ دارالجليل، : بيروت -[.۳ ويرايش ] -.تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم الحديد ؛به ابي البن/ شرح نهج البالغه ۲ الف
 . ق۱۱۰۳ 

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 
 ۴۹۳۳ ۲ ل

شارح ميرزا محمدباقر نواب الهيجاني ؛تصحيح و تعليقات محمدمهدي جعفري، / شرح نهج البالغه
ستاد بزرگداشت سال : ميراث مکتوب، مرکز نشر ميراث مکتوب: تهران -.يرمحمديوسف ني

 . ۱۲۳۱ ، (ع)اميرالمومنين امام علي
۱۱۱۲ BP  ۹۳  /۵۲ ۲ الف  

الف۴۹۶۱  
دارالجليل، : بيروت -[.۳ ويرايش ] -.تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم الحديد ؛به ابي البن/ شرح نهج البالغه

 . ۱۲۶۱ =ق۱۱۰۳ 
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۲ /۳ م 

۴۹۳۳ 
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۳ دارالرسول االکرم، : بيروت -.عباس علي موسوي/ شرح نهج البالغه

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۴۹۳۴ ۲۳ الف

 -.البن ميثم البحراني ؛طبعه منقحه و المصححه اعتني بها و قدم لما يوسف علي منصور/ شرح نهج البالغه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ . = م۱۱۱۳ موسسه التاريخ العربي، : اء التراث العربيدار احي: بيروت -[.ويرايش ؟]

۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۲ /۶ ع 
۴۹۳۵ 

 . ۱۲۳۱ انتشارات عطارد، . بنياد نهج البالغه : تهران -.تخقيق عزيزاهلل عطاردي/ شرح نهج البالغه

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۲ ۲ الف 
۴۹۳۲ 

موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.قدم له حسين االعلمي الحديد ؛تحقيق البن ابي /شرح نهج البالغه
 .. م۱۱۱۱ . = ق۱۱۱۱ 

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۲ ۲ الف 
۴۹۳۴ 

 . ۱۲۳۱ =ق۱۱۳۱ داراالاضواء، : بيروت -.شرح نهج البالغه

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۴۹۶۲ ۱ ش ۳ ع/

 [شرح. البالغه نهج]
دفتر تبليغات اسالمي  حوزه علميه : قم -.البحراني الدين ميثم بن علي بن ميثم لکمال/ بالغهال شرح نهج

 . ۱۲۶۳ قم، 
۱۳۰۰ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۴۹۳۵ ۲۳ الف
و ... ]بن ميثم بحراني ؛مترجم محمدصادق عارف بن علي الدين ميثم کمال/ ميثم شرح نهج البالغه ابن

 . - ۱۲۳۱ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -[.ديگران
 . ۱۲۳۱ ذوي القربي، : قم -.ن الحديد المعتزلي رويه اعتزاليه عن االمام علي عليه السالمهج البالغه البشرح ن  ۱۳۰۱
۱۳۰۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۵ ر
دفتر نشر : تهران -.تاليف هاشم رسولي محالتي/ هنگام شهادت( ع)شرح وصيتي از وصيتهاي اميرالمومنين

 . ۱۲۳۱ فرهنگ اسالمي، 
۱۳۰۲ BP  ۹۳  /۹۵ م  

 ۴۹۳۴ ۱ ش
سفارش کانون انديشه  محمد محمديان؛ به/ از زندگي خويش( ع)گزارش کوتاه اميرالمومنين: شرحه شرحه

 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، : تهران -.جوان
۱۳۰۱ BP  ۲۶۳/۵۵۲  

 ۲ ب/
انتشار،  :تهران -.تاليف و تحقيق عبدالعلي بازرگان/ شرحي بر دعاي کميل و پژوهشي در مباني قرآني آن

 ۱۲۳۶ . 
۱۳۰۱ PJA  ۲۵۳۵  /۱ غ  

 ۳ ش
فقه االسالمي طبقا دايره معارف ال: قم -.اعداد و تحقيق مراکز الغدير للدراسات االسالميه/ شعراء الغدير

 . - ۱۲ . =   م۳ . =    ق۱۱ ، مرکز الغدير للدراسات االسالميه، (ع)لمذهب اهل البيت
۱۳۰۶ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۹ م ۳ ش/
 [برگزيده. بيعر -فارسي . بالغهنهج ال]

 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي/ ]شکر
۱۳۰۳ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۲۲ الف/
 [فارسي. برگزيده. شرح نهج البالغه]

 -.لي غديرالمل بنياد بين[ براي]کوشش ابراهيم شفيعي سروستاني ؛ به/ بوتشکوفه امامت بر شاخسار ن
 . ۱۲۳۰ نشر موعود عصر، : تهران

۱۳۰۳ BP  ۲۳۴  /۳ 
 ۴۹۳۹ ۱۵۱۴ غ/

: تهران -.مترجم محمدسعيد عطارنژاد/ تجديد عهدي با غدير خم از لسان پيشواي دهم: هاي سالم شکوفه
 . ۱۲۳۳ آدينه، 

۱۳۰۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳ ش ۵ م/

 . ۱۲۳۱ ، (هدهجرت مش)هاتف : مشهد -.زاده نويسنده مسلمي/ شکوه غدير

 [[فارسي۰ ينابيه الموده]]  ۱۳۱۰
ليمان بلخي قندوزي حنفي شافعي تاليف س/ شکوه غدير خم بر فراز وحي و رسالت در ترجمه ينابيع الموده

 . ۱۲۳۱ ، (ع)مهر امير المومنين : قم -.، ترجمه بقلم محمد علي شاه محمدي
۱۳۱۱ BP  ۹۳/۱  

 ۳ ش ۹ ن/
 -.محمد نجفي يزدي.../ آور شامل برخي از معجزات و کارهاي شگفت: السالم ليههاي اميرالمومنين ع شگفتي

 . ۱۲۳۱ کوثر کوير، : قم
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۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ش ۳ س/

مجمع البحوث االسالميه : بيروت -.تاليف طالب السنجري/ شمايل علي عليه السالم في القرآن و السنه
 . ۱۲۳۲ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۱۱ للدراسات و النشر، 

۱۳۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ش ۳ خ/

. نگاهي به ابعاد زندگي امام المتقين : شناخت امام علي عليه السالم از زبان  علي عليه السالم 
 . ۱۲۳۲ فاتح خيبر، : قم -.خلوي زاده. باز آفريده و تحقيق س / اميرالمومنين علي بن ابي طالب

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ش ۳ ق/

 . ۱۲۳۱ آزادانديشان، : تهران -.هاشمي مولف عباس قمر بني(/ ع)شناخت اميرالمومنين

 . ۱۲۳۲ السالم،  مجمع جهاني اهل البيت عليهم[: قم] -(.عليهم السالم)شناخت نامه اهل البيت   ۱۳۱۱
۱۳۱۶ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ش ۳ پ/
وزارت : تهران -.گردآوري فريد پورمصطفي(/ ع)گفتارهايي در مقام اميرمومنان(: ع)شناخت نامه علي

 . ۱۲۳۱ فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، 
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۵ 

 ۴۹۳۵ ۳ ش ۵ د/
نشر موسسه تحقيقاتي : قم -[.۳ ويرايش ] -.محمد دشتي/ هاي نهج البالغه شناخت ويژگي

 . ۱۲۳۱،۱۲۳۰ ، (ع)اميرالمومنين
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳۵۱۴ ش ۱۶ ح/
۴۹۳۵ 

 ([فارسي)د التفضيل شواهد التنزيل لقواع]
بن عبداهلل  مولف  عبيداهلل/ از روايات اهل سنت (ع)شاهد قرآني در فضائل علي ۳۰۱ شواهد التنزيل 

 . ۱۲۳۰ دارالهدي، : قم -.الحسکاني ؛مترجم احمد روحاني
۱۳۱۱ BP  ۲۹۴  /۳۵ ش  

 ۳ ش
اسالمي، : تهران -.االسالمي شيخجعفر / السالم شورا، وحدت، امنيت از ديدگاه قرآن و اميرمومنان علي عليه

 ۱۲۳۱ . 
۱۳۳۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۳۵۹ ج
دفتر نشر : تهران -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي[ تاليف/ ]شورا و مسئوليت

 . ۱۲۳۳ فرهنگ اسالمي، 
۱۳۳۱ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۲ ش ۲۳ الف/
 . ۱۲۳۳ ير، من: تهران -.عشري حسين اثني/ شهابي از دامان خورشيد

۱۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۹ م ۳ ش/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ شهادت

۱۳۳۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ک ۳ ش/

انديشه موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان طوبي کرماني ؛به/ شهيد و شهادت
 . ۱۲۳۱ معاصر، 

۱۳۳۱ BP  ۲۵  /۶ 
 ۳ ش ۱ ش/

 -.مولفه محمد علي شرف الدين الموسوي العاملي/ علمي. فلسفي . کتاب تاريخي : شيخ االبطح او ابو طالب 
 . ۱۳۳۱ = ق  ۱۲۱۱ مطبعه دارالسالم، : بغداد

۱۳۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ش ۵ ح/

نگارش و تدوين ابوالحسن / راحواالت شيعيان دردنياوآخرتالسالم ود النبي پيرامون واليت علي عليه شيعه
 . ۱۲۳۱ برگ شقايق، : تهران -.حسيني

۱۳۳۶ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳ ش ۵ ح/

 . ۱۲۳۲ ياس زهرا، : قم -.مترجم حسين اسالمي. مولف صادق حسيني شيرازي / شيعه و اتهامات ناروا

۱۳۳۳ BP  ۵۵  /۲ 
 ۳ ش ۱ ص/

: تهران -.ترجمه و پاورقي هاازمحمد مختاري سبزواري. اثر حسن صدر / يشيعه و پايه گذاري علوم اسالم
 . ۱۲۱۳ روزبه، 

۱۳۳۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳۵۱۶ ش  ۳۵ س/
۴۹۳۲ 

. م۱۱۱۲ انصاريان، : قم -.پوري مولف محمدتيجاني سماوي ؛ترجمه نثاراحمد زين/ شيعه هي اهل سنت هين
 = ۱۲۳۳ . 

۱۳۳۱ BP  ۴۱۹  /۳ 
 ۳ ش ۳ ز/

: قم -.محمدحسن زماني/ اهل سنت اهلل عليه و آله در کتب السالم از نگاه پيامبر صلي عليه شيعيان علي
 . ۱۲۳۱ ، (مکتب االعالم االسالمي، الحوزه العلميه بقم)بوستان کتاب قم 

۱۳۲۰ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۳ ش

 . ۱۲۳۶ حافظ نوين، [: تهران] -.تدوين عبداهلل شکري(/ ع)شيفتگان علي 

۱۳۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۲ ص/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.مرتضي محسني کبير: ؛گردآوري و ترجمه([ ع)طالب بن ابي علي/ ]صبر

۱۳۲۳ BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۳ الف/

 . ۱۲۳۱ هجرت، : قم -.تهيه و تنظيم داود الهامي/ صحابه از ديدگاه نهج البالغه

۱۳۲
۲ 

BP  ۴۴۳  /ج 
 ۴۹۳۵ 

 [الجامع الصحيح]
 ۰ق۱۱۳۳ دار احياء التراث العربي، : بيروت -.البي عبداهلل محمدبن اسماعيل البخاري /صحيح البخاري

 . ۱۲۳۰ . = م۳۰۰۱ =
۱۳۲۱ BP  ۴۲۵  /ج 

 ۴۹۳۳ 
 [الجامع الصحيح]

. ق۱۱۳۰ لعربي، دارالحيا التراث ا: بيروت -.بن الحجاج القشيري النيسابوري الحسين مسلم ابي/ صحيح مسلم
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 = ۱۲۳۱ . 
۱۳۲

۱ 
BP  ۲۶۳  /۴ 
 ۹۵۱۴ ص ۳۵ ع/
۴۹۳۳ 

 [عربي -فارسي . صحيفه علويه]
جامعه مدرسين حوزه علميه : قم -.رجمه و تنظيم جواد قيومي اصفهاني؛ت/ السالم صحيفه امام علي عليه

 . - ۱۲۳۳ قم، دفتر انتشارات اسالمي، 
۱۳۲۶ BP  ۴۵۱  /۳ ع  

 ۲ ص
 . ۱۲۳۰ صالحان، : قم -.محمدعلي صالحي مازندراني/ امامتصحيفه واليت و 

۱۳۲
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ ص ۳۳۳۶ م/

 . ۱۲۳۳ رايحه، : تهران -.مولف علي مهدوي/ آيد صداي پاي تو از غدير مي

۱۳۲
۳ 

BP  ۹۳  /۲۹۵۱۲۲ 
 ۴۹۳۳ ۵ ر/

 [عربي. فارسي(. ع)طالب بن ابي مطلوب کل طالب من کالم علي]
[: تهران] -.روان انتخاب جاحظ؛ شرح رشيد وطواط ؛مصحح يوسف صبح/ السالم ي عليهوال علصد کلمه از م

 . ۱۲۳۳ نخل دانش، 
۱۳۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۹ ۳ ق
: قم -.نيا تاليف عباس قمي ؛مقدمه از محمدرضا جعفري/ شرح کلمات قصار اميرالمومنين: صد کلمه قصار

 . ۱۲۳۲ نسيم کوثر، 
۱۳۱۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۱۱ ۳ ق
عباس / اهلل الملک االمين در باب مختار از حکم آنحضرتست صد کلمه قصار مولي اميرالمومنين عليه صلوات

 [. ۱۲۱۱ ]کتابفروشي علميه اسالميه، : تهران -.قمي
۱۳۱۱ BP  ۴۲۳  /۲ الف  

 ۴۹۳۳ ۳۵۱۴ ص
 [فارسي. صفات الشيعه]

 . ۱۲۳۱ زراره، : تهران -.تصحيح امير توحيدي تاليف شيخ صدوق ؛ترجمه و/ السالم صفات الشيعه علي عليه
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۹۲ م/
محمدحسين مختاري [: قم] -.محمدحسين مختاري مازندراني/ صفات جمال و جالل خدا در نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ مازندراني، 
۱۳۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۳ ۲ ح
محالتي، : قم -.نوشته عباس حاجياني دشتي/ السالم صفات و عالمات متقين در خطبه اميرالمومنين عليه

 . -۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ 
۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۲ ۲ الف  

ب۴۹۳۳  
الصالح، جمعه و نسقه  صبحيالحديد المعتزلي؛ محمد عبده ؛تعليقات  ابي ابن شرح/ صفوه شروح نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ . = م۳۰۰۰ . = ق۱۱۳۱ دار االعتصام، : قم -.و ضبط نصعه ارکان المتيمي
۱۳۱۱ BP  ۹۳  / ق۵۲۹  [شرح. برگزيده. نهج البالغه] ۲ 

دليل ما، : قم -.تاليف حسن السيد علي القبانچي النجفي/ السالم في نهج البالغه االمام علي عليهصوت 
 ۱۲۳۱ . 

۱۳۱۶ BP  ۹۳/۵۳  
 ۳ چ ۳ ص/

نويد شيراز، : ازشير -.تاليف عبدالرسول چمن خواه/ صورخيال در نهج البالغه و تجلي آن در ادب فارسي
 ۱۲۳۱ . 

۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ د ۹ الف/

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ کماالت انساني در نهج البالغه: پي طاير فرخ

۱۳۱
۳ 

R  ۴۲۳  /۹ 
 ۲ ط ۳ ج/

=  .ق۱۱۳۲ دارالمفيد، : بيروت -..بقلم عبدالحسين الجواهري/ طب االمام اميرالمومنين علي بن ابي طالب
 . ۱۲۳۱ . =م۳۰۰۳ 

۱۳۱۱ R  ۴۲۳  /۹ 
 ۲ ط ۳ ط/

 . داراليوسف: بيروت -.هدايه ابراهيم شکر.  اعداد و تنسيق عکاشه عبدالرحمن الطيبي / طب االمام علي

۱۳۱۰ R  ۴۲۳  /۹ 
 ۲ ط ۶ ع/

، دارالرسول االکرم. دارالمحجه البيضا : بيروت -.و شرح و تعليق محسن عقيلجمع / (ع)طب االمام علي
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۲ 

۱۳۱۱ BP  ۲۵  
 ۱۵۱۴ ط ۲ الف/
۴۹۳۴ 

 ([فارسي)طرائف  في مذهب الطوائف = الطرائف ]
دفتر نشر : قم -.بن طاوس ؛ترجمه و تحقيق و نگارش داود الهامي بن موسي الدين علي يتاليف رض/ طرائف

 . ۱۲۳۱ نويد اسالم، 
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۵ 

 ۴۹۳۳ ۱ ط ۵ د/
، (ع)نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -[.۳ ويرايش ] -.محمد دشتي/ اي آموزشي نهج البالغهه طرح
 ۱۲۳۱ . 

۱۳۱
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ط ۳ ت/

براي ()ضميمه چهل حديث يکصد و پنجاه و دو پرسش و پاسخ به)طرحي نوين در شناخت نهج البالغه 
 . ۱۲۳۱ نبوغ، : قم -.نيا تقدسيمولف خسرو (/ نوجوانان، جوانان، مربيان و معلمان

۱۳۱۱ DS  ۳۳  /۳ د  
 ۲۱۹۵۴۳۹ الف

 [برگزيده. تاريخ مدينه دمشق]
الحسن الدمشقي الشافعي الشهير بابن عساکر ؛افراد و تحقيق امير  بن بروايه علي/ طرق حديث الغدير

 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.التقدمي المعصومي
۱۳۱

۱ 
BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ ط ۱ د/

: تهران -.العابدين درگاهي اهتمام زين به/ السالم علي عليهمقاالت درباره امام  مجموعه: طوبي
 . ۱۲۳۱ جشنواره شعر علوي، دبيرخانه،  رسانش
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۱۳۱۶ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ظ ۳ ج/

مرکز نشر اسراء، : قم -.گردآوري و تنظيم از آثار جوادي آملي، محمد صفايي/ ظهور واليت در صحنه غدير
 ۱۲۳۰ . 

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۳  /۹ 
 ۲ ع ۱ ص/

 . ۱۲۳۲ کشف الغطاء، : قم -.مولف محمدعلي صدري/ السالم عاشقي با موال علي عليه

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۲ ع/

 . ۱۲۳۱ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع[/ طالب بن ابي علي]عبادت از منظر نهج البالغه 

۱۳۱۱ BP  ۴۳۵  /۱۲۳۲ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.محدثيجواد / عبادت و نماز ۲ ع ۹ م . 
۱۳۶۰ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۹۵۲۳ ت ۳ د/
۴۹۳۹ 

 [عبقات االنوار في مناقب االئمه االطهار]
د حسين ؛مقدمه، تصحيح و تحقيق عبدالرحيم تاليف ميرحام/ عبقات االنوار في امامه االئمه االطهار

 . ۱۲۳۲ ميه، مجمع البحوث االسال: مشهد -[.و ديگران... ]مبارک
۱۳۶۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۲ ع ۳ ع/
 . ۱۲۳۳ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۲ النهضه مصر، : قاهره -.عباس محمود العقاد/ عبقريه االمام

 . ۱۲۳۶ اسوه، : تهران -.عترت ثقل کبير  ۱۳۶۳
۱۳۶۲ BP  ۹۳  /۱ 

 ۹ ع ۳ الف/
ن االمين العاملي ؛تحقيق فارس تاليف محس/ السالم طالب عليه بن ابي عجائب احکام اميرالمومنين علي

، مرکز الغدير (ع)الفقه االسالمي طبقا لمذهب اهل بيتموسسه دائره معارف : قم -.حسون کريم
 . ۱۲۳۳ . = م۳۰۰۰ . = ق۱۱۳۰ للدراسات االسالميه، 

۱۳۶۱ BP  ۹۳  /تي گل تهيه و تنظيم واحد تحقيقا/ السالم انگيزي از حضرت علي عليه عجايب و معجزات شگفت ۹ ع
 . ۱۲۳۱ موسسه گل ياس، [: قم] -(.عج)نرگس

۱۳۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
الف۴۹۳۵  ۳۱ ه/  

دفتر نشر و پخش (: ع)انتشارات امام محمدباقر: مشهد -.اهتمام جمعي به(/ ع)عدالت و آزادي در نگاه علي
 . ۱۲۳۰ معارف، 

۱۳۶۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ س ۹۶ ع

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.ابراهيم سيدعلوي/ عدل الهي و عدالت بشري در نهج البالغه

۱۳۶۳ BP  ۹۳  /۳ 
 ۱ ع ۲ ش/

موسسه تحقيقاتي فرهنگي : تهران -.به خامه عبدالصمد شاعلي(/ ع)عروج خونين در سوگ اميرالمومنين
 . ۱۲۳۶ جليل، 

موسسه : تهران -.طبائينويسنده محمدکاظم مزيناني ؛تصويرگر محمدمهدي طبا/ شيدعروسي ماه و خور  ۱۳۶۳
 . ۱۲۳۳ زيتون، واحد کتاب، 

۱۳۶۱ BP  ۲۳  /۲ 
 ۱ ع ۳ ح/

غالمرضا / السالم و فاطمه زهرا عليهاالسالم ماجراي ازدواج اميرمومنان علي عليه: عروسي مهر و ماه
 . ۱۲۳۱ دفتر نشر الهادي، : قم -.حيدري ابهري

۱۳۳۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ف ۹ الف/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.محمدتقي فلسفي/ نهج البالغه عزت و ذلت از ديدگاه

۱۳۳۱ BP  ۴۳۶  /آموزان دختر مدارس راهنمايي کشور پيرامون نماز سال تحصيلي  مجموعه مقاالت ممتاز دانش: عطر صبح ۳۲ ع
 . ۱۲۳۰ عابد، : تهران -.وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزشي/ ۳۱  - ۳۰

۱۳۳۳ PIR  ۳۴۳۱  /۱ د  
 ۴۹۳۴ ۶ ع

شرکت : مشهد -.سروده نسترن قدرتي(/ السالم مجموعه اشعار درباره حضرت علي عليه)عطر واليت 
 . ۱۲۳۱ نشر،  به

۱۳۳
۲ 

BP  ۲۴۴  /۵ 
 ۴۹۳۹ ۳ ع ۵۳ م/

 [. ؟۱۲۳۲ ]انصاريان، : قم -[.۳ ويرايش ] -.به قلم محمدرضا المظفر؛ قدم له حامد حفني داود/ عقائد االماميه

۱۳۳۱ BP  ۲۴۴  /۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ع ۵۳ م/

= ق ۱۱۳۰ ، (ع)موسسه االمام علي: قم -.بقلم محمدرضا المظفر ؛ مترجم محمد نقوي النجفي/ عقائد االماميه
 ۱۲۳۳ . 

۱۳۳
۱ 

BP  ۲۴۴  /۵ 
 ۴۹۳۶ ۳ ع ۵۳ م/

موسسه  :قم -.المظفر ؛عني بتحقيقه و التعليق عليه محمدجواد الطريحي بقلم محمدرضا/ عقائد االماميه
 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۳ ، (ع)االمام علي

۱۳۳۶ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۳ ع ۱ و/

 . ۱۲ =  ۱۱الغدير، : بيروت -.صالح الورداني/ عقايد السنه و عقايد الشيعه التقارب و التباعد

۱۳۳
۳ 

BP  ۲۵۶  /۵ 
 ۳ ع ۳ ش/

احمد نامداري، : يمحمد جمالزه: تهران -.مولف محمد شهداد سراواني(/ زبده العقائد)عقائد اهل سنت 
 ۱۲۳۱ . 

۱۳۳
۳ 

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ دارالحديث، : قم -.عقيل ابن ابي طالب 

۱۳۳۱ BP  ۵۵  /۹ 
 ۴۹۳۳ ۶ ل ۳ الف/

موسسه فرهنگي : قم -.مولف مهدي لطفي/ هايي از الغدير ضميمه جرعه به: عالمه اميني جرعه نوش غدير
 . ۱۲۳۱ انتشاراتي انصاري، 
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۱۳۳۰ BP  دارالقبله للثقافيه : جده -.مانيمحمد عبده ي/ ، محبه آل بيت النبي صلي اهلل عليه و سلمعلمواوالدکم
 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۱۳ = م  ۱۱۱۳ موسسه علوم القرآن، : االسالميه ، بيروت 

۱۳۳۱ BP  ۹۳  /۲۳ 
 ۳ ع ۳ ش/

 . ۱۲۳۳ نده، بال[: تهران ] -.جعفر شيخ االسالمي/ علم و جهل از ديدگاه اميرالمومنان عليه السالم

۱۳۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ و  ۳۵ ش/

موسسه فرهنگي دانش و انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمد واسعي ؛به/ علم و عالم
 . ۱۲۳۱ معاصر، 

۱۳۳
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۳ غ/

 . ۱۲۳۱ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ علم و علماء از منظر نهج البالغه

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۳ ع  ۳ س  
الف۴۹۳۵  

 . ۱۲۳۰ احرار، : تبريز -.تاليف ابراهيم حسيني سعيدي/ نما علي آئينه حق

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۲ پ/

 . ۱۲۳۳ اساطير، : تهران -.دار تاليف ابوالقاسم پاينده ؛به اهتمام عبدالکريم جربزه/ علي ابرمرد تاريخ

۱۳۳۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۴۹ ع ۳ ش/

 -.تاليف جعفر شهيدي ؛تلخيص محمدرضا جوادي(/ ع)اميرمومنان علي از زبان علي، يا، زندگانيعلي 
 . ۱۲۳۶ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ع ۱ ش/

 . ۱۲ بي نا، : بي جا -.اي در تاريخ علي اسطوره

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۶۳ الف/

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران -.لخير ؛مراجعه حامد صدقيتاليف علي ابوا/ علي االمام المبين
 . ۱۲۳۳ فرهنگي، 

۱۳۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ع  ۳ گ/

 . ۱۲۳۶ حافظ نوين، : تهران -.تاليف عبدالعلي گويا/ علي السالم و فوج الفايزين

۱۳۱۰ BP  ۹۶  /تاليف / و العتره الطاهره( ص)ث في حياه النبيکتاب، علمي، ادبي، تاريخي يبح: السالم علي المرتضي عليه ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۱ دفتر نشر الهادي، : قم -.حسين الشاکري

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ /۳ خ  
 ۳ ع

شرح  محمد مهدي . ني بهشتي قدم له علي الحسي. بقلم ابوالقاسم للموسوي الخويي / علي امام البرره
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ ي، دارالهاد: بيروت -.السيد حسن للموسوي خرسان

۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳۵ ع ۱ ش/

 [. ?۱۲ ]ابراهيم الحاج ارزوقي، : لندن -.عبدالرحمن الشرقاوي/ علي امام المتقين

۱۳۱۲ BP  ۹۳  /۳ ع  ۲ ش 
۴۹۳۲ 

 =م  ۳۰۰۲ = ق ۱۱۳۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.تاليف سيد کمال شاکر/ علي امام لکل العصور
 ۱۲۳۳ . 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق ۱۱۳۶ االميره، : بيروت -.علي اميرالمومنين نفس الرسول االمين  ۱۳۱۱
۱۳۱۱ BP  ۹۳  /نشر : تهران -.پور اکبر مهدي علي/ السالم چهل حديث درباره اوليات اميرمومنان علي عليه...: علي، اول  ۳ ع  ۳۵ م

 . ۱۲۳۱ موعود عصر، 
۱۳۱۶ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.اعداد مرکز دارالعلم للدراسات/ علي بطل االسالم ۳ ع ۱ م . 
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳۵ ع ۳ ش/
 . ۱۲۳۰ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ دارالهادي، : بيروت -.ترجمه احمد الحلبوني. جعفر شهيدي / علي بلسان علي

۱۳۱۳ DS  ۹۳  /۱ 
 ۲ ج ۳۲ ع/

وزاره االوقاف المجلس االعلي لکشون : قاهره -.حامد جامع/ قيهاوف... اهلل عنه حاکما طالب رضي بيعلي بن ا
 . ۱۲۳۳ . = م۳۰۰۲ . = ق۱۱۳۱ االسالميه، 

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۲ ج/

 . ق ۱۱۱۳ االنتشار الغربي، . سيناللنشر: بيروت: قاهره  -.عزيز سيد جاسم/ علي بن ابيطالب سلطه الحق

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۳ = م  ۳۰۰۶ داراليوسف، : بيروت -.النبا العظيم و السراط المستقيم( ع)لي بن ابي طالب ع  ۱۲۰۰
ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ دارالعلوم، : بيروت -.محسن باقر القزويني/ رجل المعارضه و الدوله( ع)الب علي بن ابي ط  ۱۲۰۱

 = ۱۲۳۲ . 
۱۲۰۳ BP  ۴۱۵  /۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل، : قم -.غالمي هرساوي حسين غيب/ السالم و حديث تربيع الب عليهط بن ابي علي ۳ غ  ۱ ت . 
۱۲۰۲ BP  ۲۳  /۲۲ 

 ۳ ع ۳ غ/
 . ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.غالمي هرساوي حسين غيب/ السالم و رمز حديث فدک طالب عليه بن ابي علي

۱۲۰۱ BP  ۹۳  /۳۳ 
 ۴۹۳۳ ۳۵ ع/

= ق  ۱۱۳۱ دارالمحجه البيضا، : بيروت -[.و ديگران ... ]عباس محمود العقاد / و رجاله( ع)علي بن ابي طالب 
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۰ 

۱۲۰۱ BP  ۴۱۵  /۵ الف  
 ۳ غ

 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.غالمي پرساوي حسين غيب/ طالب و حديث استخالف بن ابي علي
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۱۲۰۶ BP  ۴۱۵  /۱ ت  
 ۳۹ غ

 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.مي پرساويغال حسين غيب/ طالب و حديث عمار بن ابي علي

۱۲۰۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ع ۱ ش/

 . علي ، تنها است

۱۲۰۳ PIR  ۳۵۱۵  
 ۳ ع  ۱۱۳۱ س/
۴۹۳۲ 

 . ۱۲۳۳ محبين، : قم -.عقيل خسروي/ علي حيدر کرار

 . بيرجند -.علي در آيينه انديشه  ۱۲۰۱
۱۲۱۰ BP  ۲۲  /۳ 

 ۳ پ ۳۵ الف/
 . ۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.ميثاق اميرفجر/ علي در معناي محمد

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۳ چ/

دفتر نشر : تهران -.مصطفي چمران ؛گردآوري و تدوين بنياد شهيد چمران/ ي هستي علي زيباترين سروده
 . ۱۲۳۰ فرهنگ اسالمي، 

۱۲۱۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : تبيرو -.اعداد مرکز دارالعلم للدراسات/ علي سيد االوصيا ۳ ع ۱ م . 
۱۲۱۲ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ع ۳۶ ز/
 . ۱۲۶۲ پگاه، : تهران -.نوشته ايرج زند/ علي شکوه آفرينش

۱۲۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۳۳ غ  ۳ الف/

مند،  اعداد عبداهلل محمدي، محمد بهره/ فهرس موضوعي و تحليلي لموسوعه الغدير: علي ضفاف الغدير
لجماعه المدرسين في الحوزه العلميه [: قم] -.ي الميالنيدث ؛راجعه و تنسيق فاضل الحسينمحمد مح

 . ۱۲۶۱ . = ق۱۱۱۰ بقم، موسسه النشر االسالمي، 
۱۲۱۱ BP  ۲۹۹  /۳ 

 ش .۲۶ ۱ ش/
 . ۱۲۶۳ نشر آمون، [: تهران] -.از علي شريعتي(/ ع)علي

۱۲۱۶ PIR  ۱۴۳۴  /وال علي عليه السالممجموعه اي از سروده هاي شاعران معاصر در ستايش م: آيينه جمال و جالل ( ع)علي  ۳۲ ع /
 . ۱۲۳۱ مرکز خراسان شناسي، . آستان قدس رضوي: مشهد -.ويراستار اصغر ارشاد سرايي

۱۲۱۳ PIR  ۳۴۳۱  
 ۴۹۳۳ ۳ ع  ۱۱ س/

دحسين کسرائي بيست و هشتمين اثر از محم/ شصت و سه پرتو عشق به ياد موال: نما آئينه حق( ع)علي 
 . ۱۲۳۱ کسرائي، : تهران -."کسري"

۱۲۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۶ م/

 . ۱۲۳۱ سلسله، : قم -.عباس عزيزي(/ ره)از زبان استاد شهيد مرتضي مطهري( ع)علي 

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ صر، نا[: قم] -.محمدتقي صرفي/ "(ع)فرازهائي از زندگاني حضرت علي": از کعبه تا محراب( ع)علي  ۳ ع  ۱ ص . 
۱۲۳۰ BP  ۹۳  /۲۳۶ الف  

 ۳ ع
سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات : تهران -.از احمد احمدي بيرجندي/ اسوه تقوا و عدالت( ع)علي 

 . ۱۲۳۰ اسوه، 
۱۲۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ع ۲۶ ف/
 . ۱۲۳۳ موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور، : قم -.مولف نصرت فخري لنگرودي/ اعجاز خلقت( ع)علي 

۱۲۳۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۴۶ ب/

جهاد دانشگاهي،  کرمانشاه جهاد دانشگاهي، واحد کرمانشاه اهکرمانش -.رضا بابايي/ انسان جامع( ع)علي 
 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي سماء، : واحد کرمانشاه

۱۲۳
۲ 

BP  ۹۳  /۱۲۳۶ خانه ادبيات، : تهران -.نژاد اي نويسنده محمود حمزه/ اين مولود کعبه را بهتر بشناسيم( ع)علي  ۳ ع  ۳ ح . 

 . ۱۲۳۱ سازمان نهضت سوادآموزي، : تهران -.بزرگ مرد تاريخ(  ع)علي   ۱۲۳۱
۱۲۳

۱ 
BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۲ ۳۵۱۴ ع ۳ ج/

 . ۱۲۳۳ اقبال، : تهران -.مولف نوري جعفر ؛مترجم محمد صالحي ارداقي/ در پره انبوه دشمنان( ع)علي

۱۲۳۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع  ۴۶ ص/

جشنواره شعر علوي، دبيرخانه : رسانش؛ ساري تهران -.علي صادقي/ در فرهنگ مردم مازندران( ع)علي 
 . ۱۲۳۰ ، (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران)

۱۲۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۶۳۳ ج/

محمدرضا ؛گردآوي و تنظيم و تلخيص [ مدتقي جعفري تبريزيمح/ ]در کالم خالق و مخلوق( ع)علي 
 . ۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.جوادي

۱۲۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۱ پ/

 . ۱۲۱۱ شفق، : قم -.علي اکبر پرورش/ در مدينه( ع)علي 

۱۲۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۲ ۳ ع ۱ خ/

 . ۱۲۳۳ گلپا، : تهران -.علي خداجويان/ صراط مستقيم( ع)علي

۱۲۲۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۲ ن/

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز : قم -.زاده قمي اصغر ناظم/ آينه عرفان: السالم علي عليه
 . ۱۲۳۶ انتشارات، 
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۱۲۲۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۳۱ ر/

بوستان کتاب قم : قم -[.ارش دفتر ادبيات آئينيسف به]محمدتقي رهبر ؛/ السالم ابرمرد مظلوم علي عليه
 . ۱۲۳۳ ، (حوزه علميه قمانتشارات دفتر تبليغات اسالمي )

۱۲۲
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۳۹ ط/

 . ۱۲۳۱ اخالق، : قم -.نگارش حسين طيبيان/ الحدي معتزلي ابي السالم از ديدگاه ابن علي عليه

۱۲۲
۲ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۱ ب/

 /انتقادي -فني  -اجتماعي  -تحقيقي  -اعتقادي  -کتابي است تاريخي : السالم اسوه زندگي علي عليه
 . ۱۲۳۳ محمدحسين بروجردي،  -.محمدحسين بروجردي

۱۲۲
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۶ ف/

 . ۱۲۳۳ نشر منير، : تهران -.نادر فضلي/ السالم جانشين به حق پيامبر علي عليه

۱۲۲
۱ 

BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۱۵۱۲ ش  ۲ الف/
۴۹۳۳ 

 [فارسي. برگزيده. شرح نهج البالغه]
الحديد معتزلي در مقدمه شرح نهج البالغه ؛ترجمه  ابي شته ابننو/ السالم چهره درخشان اسالم علي عليه

 . ۱۲۳۱ دفتر انتشارات اسالمي، [: قم] -.علي دواني
۱۲۲

۶ 
BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۳۳ الف/

 . ۱۲۳۲ نشر،  شرکت به: مشهد -.گردآورنده مريم اماميان/ السالم خورشيد بي غروب علي عليه

۱۲۲
۳ 

BP  ۹۳  /۵ /۳ ن  
 ۳ ع

 . لسالم در آيينه نهج البالغهعلي عليه ا

۱۲۲
۳ 

BP  ۴۵۱  /۱۲۳۶ عتيق، : شيراز -.اثر محمدهاشم دستغيب/ السالم در قرآن علي عليه ۵ د  ۳ ع . 

۱۲۲
۱ 

  BP  ۴۵۱ م
 ۹ ت ۳ ع/

 . ۱۲۳۱ پيام آزادي، : تهران -.گردآوري و تهيه و تنظيم ابوطالب تجليل تبريزي/ السالم در قرآن علي عليه

۱۲۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۴ ۳ ع ۳ ج/

مرکز فرهنگي انتشاراتي [: تهران] -[.۳ ويرايش ] -.محمود جوهرچي/ السالم در قرآن و سنت علي عليه
 . ۱۲۳۱،۱۲۳۱ رايحه، 

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۶۵ ۳ ع ۱۲ ش/

حسينيه [: تهران] -.محمدتقي شريعتي/ موعود امم: السالم مهدي عليه. شاهد رسالت: السالم علي عليه
 . ۱۲۶۰ ارشاد، 

۱۲۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۳ س/

 . ۱۲۳۰ عابد، : تهران -.محمدجواد سلمانپور/ السالم قرآن ناطق علي عليه

۱۲۱
۲ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۳۵ ق/

 . ۱۲۳۱ اميري، : تهران -.زاده مولف حسين قلي/ السالم قرين عدالت علي عليه

۱۲۱
۱ 

BP  ۹۳  /۳ ع  ۶۵ ث 
۴۹۳۹ 

اهلل يزداني، محمد  االسالمي ؛خط از سيف ثقه. لف بمو/ مدار حق و عدل: طب الرحيق: السالم علي عليه
 . ۱۲۶۳،۱۲۳۲ اقبال، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.سلحشور

۱۲۱
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۴۳ پ/

 . ۱۲۳۳ ، (س)انتشارات حضرت معصومه: قم -.مولف محمدحسن پاکراه/ السالم قهرمان ارزشها علي عليه

۱۲۱
۶ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۳ د/

 . ۱۲۳۲ حرم، : قم -.تهيه و تدوين علي اکبر ديلمي/ علي عليه السالم گوهر فضيلت

۱۲۱
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۳۵ ج/

مرکز نشر اسراء، : قم -.برگرفته از مجموعه آثار جوادي آملي/ السالم مظهر اسماي حسناي االهي علي عليه
 ۱۲۳۰ . 

۱۲۱
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ع ۶۲ م/

 . ۱۲۳۳ نشر آفاق، : تهران -.تاليف رجبعلي مظلومي/ السالم معيار کمال عليهعلي 

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۳ ع/

موسسه فرهنگي قدر واليت، : تهران -.تاليف موسسه فرهنگي قدر واليت/ السالم مقتدر مظلوم علي عليه
 ۱۲۳۰ . 

۱۲۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۵ ح/

 . ۱۲۳۳ عالمه، : قم -.صادق حسيني يزدي /علي عليه السالم منبع فضايل و کماالت

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۳ گ/

 . ۱۲۳۳ زراره، : تهران -.تاليف عبدالعلي گويا/ السالم و العوالم علي عليه

۱۲۱
۳ 

BP  ۵۴  /۹۵ 
 ۳ ع ۳ ف/

 کوشش مجيد فلسفيان ؛بهنگارش عبدال/ السالم و پايان تاريخ آخرين امام در نگاه اولين امام علي عليه
 . ۱۲۳۳ ، (جمکران)مسجد مقدس صاحب الزمان : قم -.واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکران

۱۲۱
۲ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۳۵ ش/

 . ۱۲۳۶ پيام محراب، : تهران -.رضا شيرازي/ السالم و پيامبران علي عليه

۱۲۱BP  ۹۳/۵۱۲۹  ي فرهنگي تحقيقاتي ليله  تنظيم موسسه عبدالمجيد فلسفيان ؛تهيه و/ و جاري حکمت( السالم عليه)علي
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 . ۱۲۳۲ ليله القدر، : قم -.القدر ۴۹۳۹ ۳ ف/ ۱
۱۲۱

۱ 
 . ۱۲۳۱ زرواره، : تهران -.علي عليه السالم  و خطب نادره 

۱۲۱
۶ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳ گ

 . ۱۲۳۱ زراره، : تهران -.تاليف عبدالعلي گويا/ السالم و خطبه تطنجيه علي عليه

۱۲۱
۳ 

BP  ۲۳۴  /۲۵۲ 
 ۳ ع  ۳ گ/

 . ۱۲۳۳ زراره، : تهران -.تاليف عبدالعلي گويا/ السالم و زيارت جامعه کبيره علي عليه

۱۲۱
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۳۹ ش/

 . ۱۲۳۱ شفق، : قم -.تهيه و تنظيم محمد شهمراد/ "ارمغان سال واليت"السالم و زيباييها  علي عليه

۱۲۱
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۳۵ ح/

: تهران -.اکبر قرشي تاليف اکبر حميدي هشترودي ؛با تقريظ علي/ هاي جاودان تالسالم و فضيل علي عليه
 . ۱۲۳۱ نشر عابد، 

۱۲۶۰ BP  ۲۶۳  /۵۵۱۲۲ 
 ۴۹۳۶ ۳ ز

 . ۱۲۶۰ اميرکبير، : تهران -.نگارش احمد زمرديان/ السالم و کميل؛ شرحي بر دعاي کميل علي عليه

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ راهپويان، [: تهران] -.محراب مقتلوليد الکعبه و شهيد ال( السالم عليه)علي   ۱۲۶۱
۱۲۶۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ ع ۱ د/
 . ۱۲۳۳ نباء، : تهران -.حسين درگاهي، محمد دولتي/ بخش ايمان السالم هستي علي عليه

۱۲۶
۲ 

BP  ۹۳  /۱ /م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ يت، مجمع العالمي الهل الب: بي جا -.تاليف محمد گوزل االمدي/ ميزان الحق( ع)علي  ۳ ع ۳ آ =
 ۱۲۳۳ . 

۱۲۶
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ پ ۳ س/

سازمان : تهران -.ن تبليغات اسالمي، معاونت پژوهشيسازما[ براي]مولف منصور پويا؛ / و استکبار( ع)علي 
 . ۱۲۳۱ الملل،  تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين

۱۲۶
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۹ ع ۹۱ ر/

، (انتشارات صدا و سيما)سروش : تهران -(.ازغدي)پور  گفتگو با حسن رحيم آرمان و شهر بي( ع)علي 
 ۱۲۳۰ . 

۱۲۶۶ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ع ۵ ع/

 ([فارسي)علي و الشيعه ]
 . ۱۲۶۰ توس، : تهران -.مترجم علي کرمي. تاليف نجم الدين عسکري / و شيعيانش( ع)علي 

۱۲۶
۳ 

BP  ۹۳  /۶ 
 ۳ ع ۲ ط/

جامعه مدرسين : قم -.ن طباطبائي ؛ترجمه ابراهيم سيدعلوييف محمدحسيتال/ و فلسفه الهي( ع)علي 
 . ۱۲۳۱ حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

۱۲۶
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۱ ع/

 . ۱۲۳۱ سلسله، : قم -.عباس عزيزي/ و محرومان( ع)علي 

۱۲۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۴ ۳ ع ۲۱ ه/

 . ۱۲۳۱ دنياي کتاب، : تهران -.رجمه ابراهيم زماني آشتيانينوشته ورژ هافکين ؛ت/ و معاويه( ع)علي 

۱۲۳۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳۵ ع ۵ ح/

دارالمحجه البيضا، . دارالرسو االکرم : بيروت -.و مراجعه فاطمه احمد حسين اعداد/ علي فارس االسالم
 . ۱۲۳۲ = ق ۱۱۱۳ = م  ۱۱۱۱ 

۱۲۳۱ BP  ۹۳  /۹ /تاليف ضياءالدين / صطفاء االلهي لعلي و واليتهاالسالميه في دالئل االدراسه : علي في التزام الحق ۳ ع ۳ ز
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ موسسه اسماعيليه، [: قم] -.الدين زين

۱۲۳
۳ 

BP  ۴۵۱  /۱۲۳۰ = م  ۳۰۰۱ . = ق۱۱۳۱ دارالعلوم، : بيروت -.صادق الحسيني الشيرازي/ علي في القرآن ۵۱ ح ۳ ع . 

۱۲۳
۲ 

BP  ۴۵۱  /۱۲۱۱ = م  ۱۱۳۰ = ق ۱۱۰۱ دارالمرتضي، : بيروت -.تاليف علي محمد علي دخيل/ في القرآن علي ۱ د ۳ ع . 

۱۲۳
۱ 

BP  ۴۵۱  /۳ ع  
 ۵ الف

 . ۱۲۶۱ = ق ۱۱۱۱ داراالصاله، : بيروت -.محمد علي اسبر/ علي في القرآن والسنه

۱۲۳
۱ 

BP  ۴۱۴  /۵ 
 ۴۹۳۵ ۳ ع ۲ ش/

 . - ۱۲۳۰ . = ق۱۱۱۳ موسسه انصاريان، : قم -.ري النجفيتاليف حسين الشاک/ علي في الکتاب و السنه

۱۲۳
۶ 

BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.اعداد مرکز دارالعلم للدراسات(/ ص)علي في کنف النبي  ۳ ع ۱ م . 

۱۲۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ ع ۳ م/

.../ در کتب عامه و خاصه ... در احاديث عامه السالم پيشواي روسفيدان  علي عليه: علي قائد الغر المحجلين
 . ۱۲۳۱ محدث، : قم -.مولف فخرالدين موسوي

۱۲۳
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ع ۱ د/

 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ دارالبحث، . دار و مکتبه الهالل : بيروت -.طاهر عيسي درويش/ علي کما و صف نفسه



پژوهشگاه علوم انساني و : مرکز (کتابهاي فارسي)سفارشات : پايگاه
 ۳۰۰۲: تعداد (کل موجودي کتابخانه امام علي) ۳۰۰۲ :نام فايل مطالعات فرهنگي

aaaa 

 61: صفحه
aaaa 

۱۲۳
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۵ ۳ ع ۳ ک/

 . ۱۲۶۲،۱۲۳۰ دار الکتب االسالميه، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.پانياهلل کم فضل/ علي کيست؟

۱۲۳۰ PIR  ۱۴۳۴  
 ۱۱۳ غ/

موسسه فرهنگي : قم -.گردآوري و تدوين ستاد غدير استان تهران/ گويند علي گويان از غدير مي
 . ۱۲۳۳ ، (ع)تحقيقاتي امير المومنين

۱۲۳۱ BP  ۹۳  /۹ /۳ ع 
۴۹۳۲ 

مسجد مقدس صاحب الزمان : قم -.ف واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکرانتالي/ علي مرواريد واليت
 . ۱۲۳۳ ، (جمکران)

۱۲۳
۳ 

 . ۱۲۳۱ نويد شيراز، : شيراز -.علي مع القرآن  و القرآن مع علي عليه السالم اليفترقان 

۱۲۳
۲ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ع ۲ ص/

: بيروت -.محمد الصادقي.../ يه دراسه تحليله مقارنه  حول مختلف الحکومات العال. علي و الحاکمون 
 . ۱۲۱۳ = ق ۱۳۱۲ = م  ۱۱۳۲ دارالغدير، 

۱۲۳
۱ 

BP  ۹۳  /مکتبه : تهران -.تحقيق نج الدين الشريف العسکري. هاشم البحراني / علي و السنه او مناقب اميرالمومنين ۳ ع ۹ ب
 [. ?۱۲ ] نينوي الحديثه، 

۱۲۳
۱ 

BP  ۹۳  /۶ 
 ۳۵۱۹ ع ۲ ط/
۴۹۳۴ 

بنياد بعثت، : تهران -.تاليف محمدحسين الطباطبائي ؛مترجم جعفرصادق الخليلي/ هسفه االلهيعلي و الفل
 . ۱۲۳۳ مرکز چاپ و نشر، 

۱۲۳
۶ 

BP  ۴۴۳  /۲ 
 ۴۹۳۳ ۱۵۱۴ م ۳ ح/

 -.نقي حيدري ؛مترجم عبدالرحيم رضاپور مولف علي/ السالم در آئينه اهل بيت علي و اهل بيت عليهم
 . ۱۲۳۱ اميري، : تهران

۱۲۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۵ ح/

 . ۱۲ بي نا، : بي جا -.طه حسين/ علي و بنوه

۱۲۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۳۵۱۴ الف ۳ س/
۴۹۳۵ 

پيشگويي پيامبران گذشته درباره خاتم انبياء و اهل بيت گراميش و توسلشان به اين : علي و پيامبران
بنياد بعثت، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.وتي ؛ترجمه، شرح و تحقيق از محمد مختارياز سيالک/ بزرگواران

 . ۱۲۳۰ مرکز چاپ و نشر، 
۱۲۳

۱ 
BP  ۹۳  /۱۲۳۰ راسخون، : قم -.علي صافي/ السالم داستانها و پيامهايي از زندگاني امام علي عليه: علي و زندگي ۳ ع  ۲ ص . 

۱۲۱۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ع ۲ خ/

 . ۱۲۳۳ آواي نور،  :تهران -.اي نوشته محمد خامنه/ علي و صلح جهاني

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ع ۱ الف/

موسسه البعثه، مرکز : تهران -.موسسه البعثه. م الدراسات االسالميهتاليف ؛تحقيق قس/ علي وليد الکعبه
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۱۳ للطباعه و النشر، 

۱۲۱۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.اعداد مرکز دارالعلم للدراسات/ علي وليد الکعبه ۳ ع ۱ م . 
۱۲۱

۲ 
BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۲ ن/

 . ۱۲۶۱ = ق  ۱۱۱۰ = م  ۱۱۱۰ دارالزهرا، : بيروت -.محمد باقر الناصري/ علي و نظام الحکم في االسالم

 . ۱۲۳۲ ، عطر عترت: قم -.ي يا علي يا شناخت علي عليه السالم از زبان پيامبر صل اهلل عليه و آله و سلمعل  ۱۲۱۱
۱۲۱

۱ 
BP  ۲۳  /۶ 
 ج .۲ ۲ ي ۲ ط/

 . ۱۲۳۳ ريحان، : تهران -.نويسنده عبدالحسين طالعي ؛ويراستار مهدي شيرزي/ عمار ياسر

۱۲۱۶ BP  ۵۹  /۳ 
 ۴۹۳۵ ۳ ع ۳۵ الف/

: قم -.الدين احمدبن علي الحسيني المعروف بابن عنبه جمال/ طالب عمده الطالب في انساب آل ابي
 . ۱۲۳۱ = م ۱۱۱۶ = ق ۱۱۱۳ انصاريان، 

۱۲۱
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ /۱۲۱۱ = ق  ۱۲۱۳ شفق، : قم -.علي قايمي/ عوامل ضد انقالب در حکومت علي ۲ ق . 

۱۲۱
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ و ۳ آ/

 . ۱۲۳۱ عابد، : تهران -.مولف نجمه وکيلي/ عوامل موثر در تربيت از ديدگاه نهج البالغه

۱۲۱۱ BP  ۹۳  /ارشاد : رشت -.زين العابدين قرباني/ تماد بين مردم و حکومت از ديدگاه نهج البالغهکاري و اععوامل هم ۳ ع  ۱ ق
 . ۱۲ اسالمي گيالن، 

۱۱۰۰ BP  ۹۳  /۵۴ /[عربي -انگليسي . فرمان مالک اشتر. برگزيده. نهج البالغه] ۳ م 
اسالت الخارجيه في طريق تنظيم قسم المر/ شتر النخعيالسالم کتبه لال عهد من علي اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۰ موسسه في طريق الحق، : قم -.الحق
 . با مسيحيان( ع)عهد نامه حضرت علي   ۱۱۰۱
۱۱۰۳ NK  ۹۶۹۹  

 ۳ ع ۲۵ ب/
: تبريز -.بخط بخت شکوهي/ بن حارث اشتر السالم اميرالمومنين به مالک عهدنامه حضرت علي عليه

 . ۱۲۳۰ ستوده، 
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 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۳ = م  ۳۰۰۳ دارالهادي، : بيروت -.ديرعيد الغ  ۱۱۰۲
 . ۱۲۳۱ = ک  ۳۰۰۶ = ق  ۱۱۳۳ البالغ، : بيروت -.عيدالغدير  ۱۱۰۱
۱۱۰۱ BP  ۲۵۳  /۳ 

 ۳ ع ۳۳ الف/
. م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۳ نشر االفاق، : تهران -.تاليف محمدهادي االميني النجفي/ عيد الغدير في عهد الفاطميين

 = ۱۲۳۶ . 
۱۱۰۶ BP  ۲۲۹  /۳ 

 ۳ ع ۳ ج/
 . ۱۲۳۱ مرکز نشر اسراء، : قم -.از آثار جوادي آملي ؛گردآوري و تنظيم علي اسالمي/ عيد واليت

۱۱۰۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۳۳ ص/

 . ۱۲۳۱ ليله القدر، : قم -(.صاد -عين )علي صفايي حايري / غدير

۱۱۰۳ BP  ۱۳  /۹۵ 
 ۳ آ ۱ غ/

 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.احمد آقايي/ السالم عليه الرضا بن موسي غدير از بيان علي

۱۱۰۱ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۱ غ ۲۱ ج/

 . ۱۲۳۱ انصاريان، : قم -.محمدرضا جباران/ غدير از ديدگاه اهل سنت

۱۱۱۰ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۳۶ م/

 . ۱۲۳۱ مهديه، : انتهر -.محمدرضا رحيميان[ ترجمه]مولف محمدابراهيم موحد ؛/ غدير بر فراز تاريخ

۱۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۲ س/

 -.و تنظيم اداره کل اسناد واصالع رساني سازمان تبليغات اسالميتهيه / غدير تجلي واليت و رهبري
 . ۱۲۳۳ سازمان تبليغات اسالمي، : تهران

۱۱۱۳ BP  ۲۵۳  /۳ 
 ۱ غ ۳ ن/

 . ۱۲۳۱ اء، موسسه نب: تهران -.مولف مريم نوابي/ اي در کوير غدير چشمه

۱۱۱۲ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۵ د/

موسسه فرهنگي : قم -.مولف محمد دشتي(/ تحقيقي مستند پيرامون حادثه بزرگ غدير)غدير خم 
 . ۱۲۳۳ السالم،  تحقيقاتي اميرالمومنين عليه

۱۱۱۱ BP  ۴۱۴  /۵ /۱ غ  
 ۳ الف

 . - ۱۲۳۱ داوري، : قم -.يتاليف عبدالصالح انتصار/ غدير خم و پاسخ به شبهات از کتب اهل سنت

۱۱۱۱ BP  ۲۲۹/۵  
 ۱۹ غ ۳۳ د/

 . ۱۲۳۱ حرم، : قم -.حسين ديلمي/ غدير خورشيد واليت

۱۱۱۶ BP  ۲۲۹  /۵ /دفتر نشر : تهران -.المللي غدير تهيه و تنظيم ستاد فرهنگي تبليغي بنياد بين/ غدير، خورشيد واليت ۱ غ
 . ۱۲۳۱ فرهنگ اسالمي، 

۱۱۱۳ BP  ۴۱۴  /۵ 
 ۶ م ۱ غ/

 . ۱۲۳۳ موسسه نبا، : تهران -.مولف مجيد معارف/ غدير در آيينه قرآن و روايات

۱۱۱۳ Z  ۳۳۹۵  /۵ الف  
 ۳ الف

کتابشناسي غدير شامل کتب چاپي و خطي به زبانهاي فارسي، عربي، اردو و انگليسي : غدير در آئينه کتاب
دفتر نشر  مق -.محمد انصاري/ هجري کتاب مستقل از مولفين قرن اول تا پانزدهم ۳۶۳ معرفي 
 . ۱۲۳۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاونت پژوهشي و آموزشي، : دفتر نشر الهادي قم الهادي

۱۱۱۱ Z  ۳۳۹۵  /۵ الف  
 ۴۹۳۵ ۳۹ الف

زبان کتاب چاپي و خطي از مولفين قرن  ۱ کتاب مستقل درباره غدير به  ۱۱۱ معرفي : غدير در آئينه کتاب
زبان کيت چاپي و خطي از مولفين قرن اول تا  ۱ زنجاني ؛درباره غدير به محمد انصاري / پانزدهم اول تا

 . ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.پانزدهم
۱۱۳۰ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۴۹۳۴ ۱۶ م/
با همکاري / زبان ۳۳ کشور به  ۲۶ پژوهان غيرايراني درباره غدير از  مقاالت دانش: غدير در احساس ملتها

 . ۱۲۳۳ دليل ما، : قم -(.ره)امام خميني مدرسه عالي
۱۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۱۵۱۴ غ ۱ ف/
۴۹۳۵ 

؛مترجم محمود مهدوي دامغاني ( ره)اهلل ضا فرجمولف محمدر/ غدير در اسالم ترمه کتاب الغدير في االسالم
 . ۱۲۳۰ تاسوعا، : تهران -.المللي غدير بنياد بين[ براي]؛

۱۱۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۳۶ الف/

 . ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.محمد انصاري/ غدير در روايت قلم

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۶ عطر عترت، : قم -.غدير روز بيعت با امام زمان عليه السالم  ۱۱۳۲
۱۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۴۹۳۳ ۱ غ ۹ م/
 [گردآوري/ ]اهلل عليه و اله در غدير خم خطبه غرا و جاودانه حضرت رسول اکرم صلي: غدير زالل وحي

 . ۱۲۳۱ محدث، : قم -[.۳ ويرايش ] -.مجمع فرهنگي مجمع عاشقان بقيع
۱۱۳۱ BP  ۲۵۳  /۳ 

 ۱ غ ۵ د/
ستاد : تهران -.محمد دشتي(/ سوال پيرامون غدير  ۱۱۰ پاسخ به : )"براي نوجوانان و جوانان"غديرشناسي 

 . ۱۲۳۳ =ق ۱۱۱۱ بزرگداشت غدير، 
۱۱۳۶ BP  ۲۵۳  /۳ 

 ۱ غ ۵ د/
موسسه : قم -.محمد دشتي(/ سوال پيرامون غدير  ۱۱۰ اسخ به پ: )"راي نوجوانان و جوانانب"غديرشناسي 

 . ۱۲۳۳ السالم،  تحقيقاتي اميرالمومنين عليه
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۱۱۳۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۶ ر/

 . مجمع جهاني اهل البيت -.غدير شناسي و پاسخ به شبهات

۱۱۳
۳ 

BP  ۲۲۹/۵  /(جمکران)مسجد مقدس صاحب الزمان : قم -.تاليف علي اصغر رضواني/ غديرشناسي و پاسخ به شبهات ۱ غ ۶ ر ،
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۴۹۳۵ ۱ غ ۳ ن/

 . ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.عبدالحسين نيشابوري/ غدير، عيد دعا و محبت

۱۱۲۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱ ع ۳۹ الف/

 . ۱۲۳۲ دليل ما، : قم -.محمدباقر انصاري/ غدير کجاست

۱۱۲۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱ غ ۹ ش/

المللي غدير ؛نظارت موسسه پژوهش و مطالعات  بنياد بين[ براي]شجاعي؛  مهدي/ ...غدير، کمي آن سوتر
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.عاشورا

۱۱۲۳ BP  ۲۲۹  /۵۲ 
 ۱ غ ۱ م/

و  سازمان فرهنگ: تهران -.مروج خراساني ، مترجم مختار حسين کشميريعلي اصغر / غدير کي فضامين
 . ۱۲۳۶ = ق  ۱۱۱۳ ارتباطات اسالمي، 

۱۱۲
۲ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ غ ۳۳ م/

 . ۱۲۳۱ سابقون، : قم -.تاليف علي موحد ابطحي/ هاي جوشان واليت غدير و چشمه

۱۱۲
۱ 

PIR  ۱۵۵۹  /۱ غ  
 ۹ ص

 وزارت فرهنگ و ارشاد: تهران -.محمد صحتي سردرودي(/ از قرن چهارم تا چهاردهم: )هاي فارسي غديريه
 . ۱۲۳۱ اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، 

۱۱۲
۱ 

BP  ۹۳ /۵۱۴ 
۴۹۳۵ 

 [عربي -فارسي . غرر الحکم و درر الکلم]
عبدالواحد آمدي ؛ترجمه محمدعلي انصاري  تاليف/ السالم غرر الحکم کلمات قصار اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۰ ، (عج)امام عصر: قم -.؛ويرايش و تصحيح مهدي انصاري قمي

۱۱۲
۶ 

BP  ۹۳ ۴۹۶۶ غررالحکم و درالکالم  مجموعه من کلمات و حکم االمام علي عليه السالم . 

۱۱۲
۳ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 
 ۴۹۳۲ ۵ ر/

 ([عربي -فارسي )غرر الحکم و درر الکلم ]
شامل بيش از پنج هزار از : با شرح و ترجمه فارسي( صورت موضوعي به( )ره)غرر الحکم و درر الکلم آمدي

دفتر نشر [: تهران] -.قلم هاشم رسولي محالتي به(/ ع)طالب بن ابي يرالمومنين عليمکلمات قصار ا
 . ۱۲۳۳ فرهنگ اسالمي، 

۱۱۲
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ /تاليف عبدالوهاب / (السالم عليه)غررالحکم و درر الکلم المفهرس من کالم اميرالمومنين علي بن ابي طالب  ۳ ذ
دارالصفوه، : بيروت -.ترتيب و تدقيق عبدالحسين ذهيبي .مد التميمي االمدي بن محمد التميمي مح

 . ۱۲۳۱ = م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۲ 
۱۱۲۱ BP  ۹۳  /۱ 

 ۱ غ ۲ س/
 . ۱۲۳۱ جمال، : قم -.قاسم سبحاني/ غريب تاريخ

۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۳ 
 ۱ غ ۳ ن/

: قم -.فر نقديتاليف جع/ او اشعه االنوار في فضل حيدرالکرار( ع)طالب بن ابي غزوات اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ الشريف الرضي، 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ غ ۶ ن/

 . ۱۲۳۱ ميراث ماندگار، : قم -.دوست تامند تحقيق، تاليف و تدوين محمد نظام/ ي غدير غريب غنچه

۱۱۱۳ BP  ۹۶  /تاليف حسين / ه الطاهرهکتاب علمي ادبي تاريخي يبحث في حياه النبي و العتر: الزهرا عليهاالسالم فاطمه ۳۱۵ م
 . ۱۲۳۲ = ق ۱۱۱۱ نشر الهادي، : قم -.الشاکري

۱۱۱
۲ 

BP  ۲۳  /۲ 
 ۴۹۳۵ ۲ ف ۱ ق/

موسسه النور للمطبوعات، : بيروت -.محمدکاظم القزويني/ الزهرا عليهاالسالم من المهد الي اللحد فاطمه
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۰۳ =م ۱۱۱۱ 

۱۱۱۱ BP  ۲۳  /۲ 
 ۴۹۳۵ ۲ ف ۴۳ ه/

: بيروت -.اعداد عبداهلل عبدالعزيز الهاشمي/ بعد االستشهاد من قبل الميالد الي( عليهاالسالم)لزهراا فاطمه
 . ۱۲۳۰ = م۱۱۱۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، 

۱۱۱۱ BP  ۴۱۵  /لالمام احمدبن محمدبن الصديق الحسني المغربي / بصحه حديث باب مدينه العلم علي: فتح الملک العلي ۶ م  ۲ ب
مکتبه االمام اميرالمومنين : تهران -.لق حواشيه و صحح محمدهادي االميني؛ حققه و ع۱۲۳۰ في المتو
 . ۱۲۶۳ . = ق. ه ۱۱۰۲ ، (ع)علي

۱۱۱۶ BP  ۴۱۵  /لالمام احمدبن محمدبن الصديق الحسني المغربي / بصحه حديث باب مدينه العلم علي: فتح الملک العلي ۶ م ۲ ب
مکتبه االمام اميرالمومنين : تهران -.حواشيه و صحح محمدهادي االميني لق؛ حققه و ع۱۲۳۰ المتوفي 

 . ۱۲۶۳ . = ق. ه ۱۱۰۲ ، (ع)علي
۱۱۱

۳ 
BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ف ۳ س/

: تهران -.موسسه فرهنگي قدر واليت/ السالم با نگاهي به نهج البالغه امام علي عليه: گران فتنه و فتنه
 . ۱۲۳۰ موسسه فرهنگي قدر واليت، 
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۱۱۱
۳ 

BP  ۹۳  /۳ 
 ۲۵۱۲۴۱ ف ۲ الف/
۴۹۳۴ 

 [برگزيده. فارسي. الفتوح]
دار الهدي، : قم -.اعثم کوفي ؛مترجم احمد روحاني مولف ابن/ در پنج سال حکومت( ع)وحات امام عليفت

 ۱۲۳۱ . 
 . ۱۲۳۱ فقه، : تهران -(.ي فدا آيه)فداکاري و هجرت   ۱۱۱۱
۱۱۱۰ BP  ۲۲  /۳ 

 ۹۳ ف ۲۵ س/
بعثه مقام معظم رهبري، معاونت آموزش و [ کوشش به]جعفر سبحاني ؛/ مريخ پيامبر اسالفرازهايي از تا
 . ۱۲۳۲ نشر مشعر، : تهران -.تحقيقات

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۱ ف ۳۵ ج/

آرا،  جهان: تهران -[.؟۳ ويرايش ] -.نويسنده محمدتقي جعفري(/ ع)فرازهايي جذاب و خواندني امام علي
 ۱۲۳۳ . 

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ج ۲۱ ت/

 . ۱۲۳۰ مهديه، : قم -.اهلل جمالي مولف نصرت/ السالم ي تبليغي امام علي عليه فرازي از سيره

۱۱۱
۲ 

BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۱ ف ۲ الف/

ني ؛تحقيق بن طاووس الحسي تاليف عبدالکريم/ السالم فرحه الغري في تعيين قبراميرالمومنين علي عليه
 . ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۱ مرکز الغدير للدراسات االسالميه، : قم -.شبيب الموسوي تحسين آل

۱۱۱۱ BP  ۵۹  /۱ ف ۳ ج 
۴۹۳۳ 

 . ۱۲۳۱ نشر مهربان، [: تهران] -.نوشته حسن جاللي عزيزيان/ فرزندان چهارده معصوم عليهاالسالم

۱۱۱
۱ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۳ د/

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
الدين  ؛مترجم جمال([ ع)طالب بن ابي علي/ ]"لبالغهترجمه نامه سي و يکم نهج ا": اشفرزندم چنين ب

 . ۱۲۳۲،۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.پرور دين
۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۲۳ /کتابخانه : تهران -.احمد فقهي[ گردآورنده/ ]السالم فرمان به زيستي در آخرين لحظات عمر علي عليه ۳ ف

 . ۱۲۶۳ صدر، 
۱۱۱

۳ 
BP  ۹۳/۵۱۲  
 ۴۹۶۶ ۲ س/

 [فرمان مالک اشتر فارسي. برگزيده. نهج البالغه]
ترجمه نهج )مصر  اميرالمومنين به  مالک اشتر نخعي والي( ع)فرمان حضرت مولي الموحدين امام غلي 

 . ۱۲۳۳ خانه فرهنگ و هنر گوياي، روابط عمومي و ارشاد، چ: تهران -(.البالغه جواد فاضل
۱۱۱

۳ 
BP  ۹۳  /۵۲ /۳ ق 
۴۹۳۱ 

/ السالم به مالک اشتر طالب عليه بن ابي شرح عهدنامه اميرالمومنين علي: پيرامون مديريت: فرمان حکومتي
 . ۱۲۳۱ مرکز آموزش مديريت دولتي، : تهران -.نگارش محمود قوچاني

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ ۱ ب 
۴۹۳۳ 

 [فرمان مالک اشتر. برگزيده. فارسي. نهج البالغه]
؛تحقيق ناصر ( نگار بدايع)ترجمه ميرزا محمدابراهيم نواب تهراني ؛(/ عهدنامه مالک اشتر)فرمان 

 . ۱۲۳۳ اميرکبير، : تهران -.زاده هاشم
۱۱۶۰ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۲ ۳۳ ع/
 [عربي -فارسي . فرمان مالک اشتر. برگزيده. نهج البالغه]

بن  ترجمه حسين/ السالم به مالک اشتر عليه ترجمه عهدنامه امام اميرالمومنين علي: فرمان مالک اشتر
 . ۱۲۳۳ بنياد نهج البالغه، : قم -.الرضا حسيني علوي آوي ؛تصحيح محمود عابدي محمدبن ابي

۱۱۶۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۴ ۲۲ ف/

 [فرمان مالک اشتر. برگزيده. فارسي. نهج البالغه]
صحيح، گردآورنده و ]مولف / به مالک اشتر الصلوه و السالم ابن ابيطالب عليه حضرت علي. فرمان مبارک

موسسه فرهنگي : قم -.شش حميدرضا روحاني؛ خطاط ميرعلي اصغر هاشميکو جواد فاضل ؛به[ مترجم
 . ۱۲۳۱ السالم،  انتشاراتي ائمه عليهم

۱۱۶۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ف  ۳۹ م/

ن حوزه علميه قم، دفتر جامعه مدرسي: قم -.مولف جعفر موسوي اصفهاني/ فروغ حکمت در نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ انتشارات اسالمي، 

۱۱۶
۲ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ الف ۲ ن/

: مشهد -.محمدعلي انصاري/ السالم به حارث همداني شرح نامه اميرالمومنين علي عليه: فروغ حکمت
 . ۱۲۳۱ ، (هجرت مشهد)هاتف 

۱۱۶۱ BP  ۹۳  /۱۲۶۳ صحيفه،  -.تاليف جعفر سبحاني/ السالم ين علي عليهتاريخ تحليلي زندگاني اميرالمومن: فروغ واليت ۱ ف  ۲ س . 
۱۱۶۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۶۵۱۴ م ۳۲ ب/
۴۹۳۴ 

السالم براي زمامداري  در اثبات شايستگي حضرت اميرالمومنين و ائمه معصومين عليهم: فروغ هدايت
نمون، موسسه ره: تهران -[.ويرايش ؟] -.ترجم علي دوانيعلي موسوي بهبهاني ؛م[ مولف/ ]مسلمانان

 [. ۱۲۳۳ ]اهلل بهبهاني،  انتشارات دار العلم آيت
۱۱۶۶ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۲ ب ۱ م/
نويسندگان علي باقي نصرآبادي، جعفر / السالم رمز موفقيت مديران از منظر امام علي عليه: فروغ هدايت

 . ۱۲۳۰ لوح محفوظ، : تهران -.رحماني
۱۱۶۳ BP  ۹۳/۵۳  /۱۲۳۳ نشر ذره، : تهران -.عبدالمجيد معاديخواه/ تفصيلي مفاهيم نهج البالغهفرهنگ : فرهنگ آفتاب ۶ م . 

۱۱۶
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ /۱۲۳۳ نشر ذره، : تهران -.عبدالمجيد معاديخواه/ فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج البالغه: فرهنگ آفتاب ۶ م . 

۱۱۶۱ PJ  ۶۶۹۶  /تاليف خليل جر ؛ترجمه حميد طبيبيان.../ بي الحديث ترجمه کتاب المعجم العر: فارسي -فرهنگ عربي   ۲ ف.- 
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 . ۱۲۶۱  - ۱۲۶۲اميرکبير، : تهران ۱ ج
 . ۱۲۳۱ نسشر معروف، : قم -.فرهنگ غدير  ۱۱۳۰
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۶ /۱ ف  

 ۱ ف
 . مکتبه المرتضوي: تهران -.تصحيح پاکتچي -ترجمه کاظم فرهومندي / فرهنگ لغات نهج البالغه

۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۱ ف ۴۵ ع/

 . ۱۲۳۱ لوح محفوظ، [: تهران] -.محمدعلي عارفي راد(/ ع)امام علي: فرهنگ مردم

۱۱۳
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱۳ د/

موسسه : قم -.مولف محمد دشتي ؛باهمکاري جمعي از محققين موسسه/ فرهنگ معارف شروح نهج البالغه
 . -۱۲۳۳ ، (ع)تحقيقاتي اميرالمومنين

۱۱۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵۶ /باهمکاري هاشم حسيني، سعيد جمشيدي، ابوالقاسم طاهريمحمد دشتي ؛/ فرهنگ معارف نهج البالغه ۵ د.- 
 . - ۱۲۳۶ ، (ع)موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم

۱۱۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱۳ د/

 . ۱۲ ، (ع)نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي/ فرهنگ موضوعات کلي نهج البالغه

۱۱۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ /۱۲۳۱ ، (انتشارات صدا و سيما)سروش : تهران -.اهتمام احمد خاتمي به/ فرهنگنامه موضوعي نهج البالغه ۲ خ . 
۱۱۳

۳ 
BP  ۹۳  /۵۶ 
 ۲ ص/

 . ۱۲۳۰ اسالمي، : تهران -.نيا تاليف صبحي الصالح ؛ترجمه مصطفي رحيمي/ فرهنگ نهج البالغه

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۶ السالم،  نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -.محمد دشتي/ هاي معادل نهج البالغه فرهنگ واژه ۵۱ د
 ۱۲۳۶ . 

 . ۱۲۳۰ بنياد نهج البالغه، : تهران -.گروه نويسندگان بنياد نهج البالغه ؛تصويرگر سعيد رزاقي/ اد شاديفري  ۱۱۳۱
۱۱۳۰ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۴۹۳۵ ۲ ف ۳۵ س/
 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۳ . = ق۱۱۱۳ موسسه انصاريان، : قم -.لتيجاني السماويمحمدا/ فسئلوا اهل الذکر

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۵ ق/

موسسه االعلمي : بيروت -.تاليف عبد الزهره حسن علي قسام/ عند الفريقين( ع)فضايل االمام علي 
 . ۱۲۳۱ . = ق ۱۱۳۱ للمطبوعات، 

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۶ م/

 -.محمد جواد مغنيه/ و غيره ذلک -حروبه  -ه بالغت -صالته  -شجاعته  -جوده  -مه فضائل االمام علي  عل
 . ۱۲۶۰ = م ۱۱۳۱ دارو مکتبه الهالل ، دار الجواد، : بيروت

۱۱۳
۲ 

BP  ۲۱۳  /۲ الف  
 ۴۹۳۳ ۶۵۱۴ ف

 [عربي -فارسي . فضائل الشيعه]
 . ۱۲۳۱ زراره، : رانته -.تاليف شيخ صدوق ؛ترجمه و تصحيح امير توحيدي/ فضائل الشيعه

۱۱۳
۱ 

BP  ۲۱۳  /۲ الف  
 ۶ ف

 -.تاليف ابي جعفر محمد بن علي الحسين بن موسي  بن بابويه القمي مشهور به صدوق/ فضايل الشيعه
 . {۱۲ اعلمي، : تهران

۱۱۳
۱ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۶ ف ۳۱ ر/

 -.تاليف محمدحسين رياحي/ وبيهشام، تاريخ طبري و تاريخ يعق السالم در سيره ابن فضائل امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ نشر خرم، : قم

۱۱۳
۶ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۳ س/

: تهران -.السادات سيدباقر ناظري مولف عزت(/ ع)هفتاد فضيلت ويژه از حضرت علي(: ع)فضائل امام علي
 . ۱۲۳۰ انتشارات اسالميه، 

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۳ ت/

 . ۱۲۳۱ نيک معارف، : تهران -.اکبر تالفي علي/ فضائل اميرالمومنين

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۳۶ س/

با تقريط مرتضي حسيني عسگري ؛مولف محمد سوري / فضائل اميرالمومنين از کتب اهل تسنن
 . ۱۲۳۱ سپهر انديشه، : قم -.آبادي خرم

۱۱۳
۱ 

 . ۱۲۳۲ نسيم حيات، : قم -(.ع)فضايل اميرالمومنين  

[: قم] -.حمد بن حنبل ، تحقيق حسن حميدالسيدا/ السالم ابي طالب عليه فضائل اميرالمومنين علي بن  ۱۱۱۰
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ مجمع العالمي الهل البيت عليهم السالم، 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۲ الف/

لقمي المعروف بابن شاذان ، ابي حسن محمد بن احمد ا/ فضايل اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه السالم
 . ۱۲۳۳ = م ۱۱۳۳ . = ق ۱۱۰۳ دارالبالغه، : بيروت -.الرحمن خويلدتحقيق عبگ 

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۲۱ الف/

عقده الکوفي ؛جعمه و رتبه و قدم له عبدالرزاق محمدحسين  ف ابنتالي/ السالم فضائل اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دليل، : قم -.حرزالدين

۱۱۱۲ BP  ۲۵  /۳ الف  
 ۶ ف

 . ۱۲۳۳ موسسه در راه حق، : قم -.زاده محمدرضا امين/ السالم از منابع اهل سنت اهل بيت عليهم فضائل

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۱ ع/

: قم -.عباس عزيزي/ زاده آملي اهلل حسن السالم در آثار عالمه استاد آيه فضائل حضرت وصي امام علي عليه
 . ۱۲۳۰ صاله، 
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۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۴۳۵ ع/

 . ۱۲۳۱ يمين،  ابن: سبزوار -.حسن عبدالهي/ ايل علوي در حديث ديگرانفض

۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۵ ۶ ف ۳ پ/

 . ۱۲۳۰ سورنا، : تهران -.تاليف محمدتقي پويان/ السالم طالب اميرالمومنين عليه بن ابي فضائل علي

۱۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۶ ف ۳۹ م/

 . ۱۲۳۱ يار،  مهدي: قم -.ف محمد مليحيتالي/ السالم از زبان خلفا فضايل علي عليه

۱۱۱
۳ 

= ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ دارالوحي القلم، : بيروت -.جمع و اعداد ابي تراب الظاهري/ البيت و حقوقهمفضل اهل  
 ۱۲۳۲ . 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ف ۳۳ م/

عابد،  نشر: تهران -.گردآوري و ترجمه عزت مهاجراني/ السالم فضيلت هاي مخصوص حضرت علي عليه
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۰۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ف ۲ ع/

. = م۱۱۳۳ . = ق۱۲۱۳ مطبوعات النجاح، : قاهره -.تقديم عبدالفتاح المقصود/ فلسفه الحکم عند االمام
 ۱۲۱۶ . 

۱۱۰۱ BP  ۲۲۹  /۱۲۶۳ حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، [: قم] -.شهري محمدي ري/ فلسفه امامت و رهبري ۳ ف  ۹ م . 
۱۱۰۳ BP  ۹۶  /تاليف حسين / اسماعيل الموسوي . اعداد محمد رضا الموسوي / فهارس موسوعه المصطفي و العتره ۳۱۵ م

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۱۱ نشرالهادي، : قم -.شاکري
۱۱۰۲ BP  ۳۳  /۳ م  

 ۳۵۳۵ ت
 -.شيرازي بابائي، رضا محمدي ؛زيرنظر ناصر مکارم احمد عليتهيه و تنظيم / فهرست موضوعي تفسير نمونه

 . ۱۲۶۳ ، (ع)مدرسه االمام اميرالمومنين : قم
۱۱۰۱ BP  ۲۴۴  /۳ ش  

 ۹۵۹۳۲ الف
اهلل  مکتبه آيه: قم -.اعداد و تنظيم مرتضي فرجپور/ مرعشي النجفي...فهرس ملحقات احقاق الحق 

 . ۱۲۶۳ . = ق۱۱۰۱ المرعشي العامه، 
۱۱۰۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ ف ۱ م/
/ عبدالحسين االمينين موسوعه الغدير في الکتاب و السنه و االدب للعالمه في رحاب الغدير شذرات م

 . ۱۲۳۲ = ق   ۱۱۱۱ = م  ۱۱۱۱ دارالحق، : بيروت -.اعداد علي اصغر المروج الخراساني
۱۱۰۶ BP  ۹۳  /م۱۱۱۳ دارالمعارف، : قاهره -.خالد محمد خالد(/ ع)في رحاب علي  ۳ ف  ۲ خ . 
۱۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۳ /۶ م  

الف۴۹۶۴  ۳۵۱۹ س  
منظمه االعالم االسالمي، قسم : طهران -.طهري ؛ترجمه هادي اليوسفيمرتضي الم/ في رحاب نهج البالغه
 . ۱۲۶۱ . = ق۱۱۰۲ العالقات الدوليه، 

۱۱۰۳ BP  ۲۲۹  /۳ ک  
 ۴۹۳۶ ۲۵۴۶ ع

 [برگزيده. عبقات االنوار في امامه االئمه االطهار]
نويسنده [/ کنتوري]غدير  خالصه عبقات االنوار درباره حديث: الغديرفيض القدير فيما يتعلق بحديث 

 . ۱۲۳۶ حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، : قم -.عباس قمي
۱۱۰۱ BP  ۹۳/۵۲  /۶۵ م 

۴۹۶۳ 
. = ق۱۱۱۰ دار الکتاب االسالمي، : قم -.شرح محمدجواد مغينه/ في ظالل نهج البالغه محاوله الفهم جديد

 ۱۲۶۳ . 
۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۵ الف  

 ۳ ف
= م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۳ الدار االسالميه، : بيروت -.تاليف محمد علي اسبر/ في محراب االمام علي اميرالمومنين

 ۱۲۳۶ . 
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱۲۱۱ = ق ۱۲۱۳ کامل، : بي جا -.سبزواري. ع / ناکثين. مارقين . قاسطين  ۲ ق  ۱ ش . 
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ب ۲ ق/
موسسه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان محمدمهدي بهداروند ؛به/ قاسطين، مارقين و ناکثين

 . ۱۲۳۱ فرهنگي، دانش و انديشه معاصر، 
۱۱۱۲ BP  ۹۳ /۴۵۵۱۴ 

۴۹۳۵ 
 ([فارسي)دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشيم ]

تاليف قاضي (/ ع)بن ابيطالب رالمومنين عليسخنان امياز / دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشيم: قانون
 . ۱۲۶۳،۱۲۳۱ اميرکبير، : تهران -.قضاعي ؛ترجمه فيروز حريرچي

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ ق ۴۳ ط/

. ق۱۱۳۱ دليل، : قم -.بقلم عبدالعزيز الطباطبائي ؛اعداد مکتبه الطباطبائي/ قبسات من فضائل اميرالمومنين
 = ۱۲۳۱ . 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 
 ۶ خ/

 [فارسي.برگزيده.نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ = م  ۱۱۱۱  -ق  ۱۱۱۳ دارالهادي، : بيروت -.سامي خضرا[  به کوشش/ ]قبسات من نهج البالغه

۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ ق ۲ ص/

 -.اهلل صافي تابليف لطف= / قبس من فضايل اميرالمومنين عليه السالم ماحه و عسر احاديث من کتب العامه
 . ق۱۱۳۱ موسسه السيده المعصومه،  :قم

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۱۳ ج

دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.عالمه جعفري؛ گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ قدرت
 ۱۲۳۳ . 

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳ س/

 . ۱۲۳۰ معارف، : تهران -.حيدر محمدي/ قدرت سياسي از ديدگاه امام علي

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه] 
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 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ قرآن ۹ م ۱ ق/
۱۱۳۰ BP  ۴۵۱  /۱۲۳۲ آفاق، : تهران -.نويسنده اصغر صادقي/ قرآن خاستگاه واليت ۲ ص ۳ و . 
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۴۹۳۳ ۵۵ م/
موسسه : قم -.ي از محمدتقي مصباح يزدي ؛نگارش احمد محمديگفتارهاي/ ج البالغهقرآن در آيينه نه

 . ۱۲۳۱ آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره، 
۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳۶۳ ج ۱ ق/
[ براي]سعيد بندعلي ؛[ گردآورنده]گردآوري و تنظيم از آثار جوادي آملي؛ / السالم قرآن در کالم علي عليه

مرکز نشر اسراء، : قم -.امور اجتماعي، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي، دفتر امور فرهنگيکار و  وزارت
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۳
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ن ۱ ق/

 . ۱۲۳۱ قدياني، : تهران -.نگارش فاطمه نقيبي/ قرآن و علوم و معارف آن در نهج البالغه

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۲ ۶ ق ۳۳ م/

زاده، قاسم  تاليف احمد ميرخلف(/ ع)سالم قصص هادقه من حياه  االمام علي ال قصص اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۳ .=ق۱۱۳۱ = م ۳۰۰۲ دارالمحجه البيضا، : بيروت -.زاده ميرخلف

۱۱۳
۱ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۴ ۶ ق ۳۳ م/

سم زاده، قا تاليف احمد ميرخلف/ السالم السالم، يا، داستانهايي از علي عليه قصص اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۱ زاده،  احمد ميرخلف: قم -.زاده ميرخلف

= ق  ۱۱۳۱ = م ۳۰۰۱ دارالمرتضي، : بيروت -.محمد حسن دخيل/ قصص بطوالت االمام علي عليه السالم  ۱۱۳۶
 ۱۲۳۲ . 

۱۱۳
۳ 

= م  ۳۰۰۱ دارالنبالء، : بيروت -.تاليف محمد محمدي اشتهاردي ، ترجمه محمود البدري/ قصص نهج البالغه 
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ 

۱۱۳
۳ 

ار؛ بازنوشته نوشته مجتبي آموزگ/ السالم داستان سوره دهر در ستايش خاندان علي عليه: ها قصه آيه 
 . ۱۲۳۳ موسسه زيتون، واحد کتاب، : تهران -.مصطفي رحماندوست ؛نقاشي از محمدحسين صلواتيان

نوشته / السالم يهدر ستايش خاندان علي عل روايتي ديگر از داستان سوره دهر: قصه چند آيه خوب خدا  ۱۱۳۱
 . ۱۲۳۱ موسه زيتون، واحد کتاب، : تهران -.مجتبي آموزگار ؛تصويرگر محمدحسين صلواتيان

۱۱۲۰ BP  ۳  /۱۲۳۳ موسسه نبا، : تهران -.مولف نادر فضلي/ قصه غدير ۶ ق  ۶ ف . 
۱۱۲۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۴۹۳۲ ۶ ق ۶ ن/
تاليف علي / از هجرت به کوفه تا شهادت( السالم عليه)اميرالمومنين عليتاريخ زندگي امام : قصه کوفه

 . ۱۲۳۳ سرور، : قم -.نظري منفرد
۱۱۲

۳ 
BP  ۲۳  /۲ 
 ۶ ق ۶ ن/

تاليف علي نظري / تاريخ زندگي حضرت فاطمه زهرا عليه السالم و وقايع پس از حضرت رسول. قصه مدينه 
 . ۱۲۳۳ سرور، : قم -.منفرد

۱۱۲
۲ 

BP  ۳  /۶ ق  ۶ ف 
۴۹۳۴ 

 . ۱۲۳۱ نباء، : تهران -[.۳ ويراست ] -.نادر فضلي/ ي غدير قصه

۱۱۲
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ش ۹۵ ع/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
دار الکتب : تهران -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم الت از ديدگاه اميرمومنان علي عليهقضاوت و عد

 . ۱۲۳۱ االسالميه، 
۱۱۲

۱ 
BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۶ ق ۵ ر/

: تهران -.تاليف اسماعيل رسولزاده خوئي/ السالم بن ابيطالب عليه قضاوتها و حکومت عدالتخواهي علي
 . ۱۲۳۱،۱۲۳۱ ياسين، 

۱۱۲
۶ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ق ۳ الف/

 . ۱۲۳۳ نشر الف، : مشهد -.اهلل اکبرپور اهتمام حبيب به/ السالم قضاوتها و معجزات اميرالمومنين علي عليه

۱۱۲
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶۵۱۴ ق ۳ ش/
۴۹۳۳ 

 -.محمد موسوي جزايري ستري ؛مترجم عليمولف محمدتقي ت/ (السالم عليه)قضاوتهاي اميرالمومنين علي
 . ۱۲۳۱ جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، : قم

۱۱۲
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۶۵۱۴ ق ۳ ش/
۴۹۳۳ 

شوشتري ؛ترجمه و اقتباس  مولف محمدتقي شيخ/ السالم ليهقضاوتهاي حضرت اميرالمومنين علي ع
 . ۱۲۳۳ کتابخانه صدر، : تهران -.محمدعلي شيخ

۱۱۲
۱ 

 . ۱۲۳۱ کتاب يوسف، : تهران -.قضاوتهاي حضرت علي اعلم اصحاب پيامبر خدا 

۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ق ۲ ک/

 -.مرکز آفرينشهاي ادبي[ رايب]تاليف مهدي کاموس (/ ع)قضاوتهاي شنيدني از زندگاني حضرت علي 
 . ۱۲۳۰ سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، : تهران

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ق ۳ الف/

تاليف محسن / السالم بن ابيطالب عليه انگيز اميرالمومنين علي قضاوتهاي محير العقول، يا، داوريهاي حيرت
 -.رجم محمودبن سيدجعفر الزرنديوت محير العقول ديگر از متامين عاملي ؛بانضمام نوزده قضا

 . ۱۲۶۳،۲۳۳ اسالميه، : تهران -[.؟۳ ويرايش ]
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۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ق ۹ د/

 ۱۱۳۰ دارالمرتضي، : بيروت -.علي محمد علي دخيل/ السالم و عجايب احکامه عليه اميرالمومنين قضاءاالمام
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۰ = ق 

۱۱۱
۲ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۴ ۶ ق ۳ ش/

موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.تاليف محمد تقي التستري/ بن ابي طالبيرالمومنين علي قضاء ام
 . ۱۲۳۱ = م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۳ 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ق ۳ ش/

تاليف محمدتقي الشيخ الشوشتري ؛عني بتجديد طبعه و تحشيه / (ع)طالب بن ابي قضاء اميرالمومنين علي
. ق۱۱۳۱ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تهران -.قيس يس آلصحيحه و التعليق عليه قو ت
 = ۱۲۳۱ . 

۱۱۱
۱ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۲۵۱۴ س ۳ ز/
۴۹۳۴ 

زاده، ابراهيم  جرجي زيدان ؛ترجمه و تحقيق ايرج متقي(/ ع)قطام و نقش  او در شهادت امام علي
 . ۱۲۳۱ ميراث ماندگار، : قم -.زرين خانه

۱۱۱۶ BP  ۲۱۳  /۵ 
 ۴۹۳۳ ۶ ق ۳ ص/

: تهران -.گزينش، تدوين، بازنويس محمدحسين صفاخواه/ داستانهاي برگزيده الغدير: اي از دريا قطره
 . ۱۲۳۱،۱۲۳۱ قدياني، 

۱۱۱
۳ 

BP  ۹۳/۵۱۲۹  
 ۴۹۳۲ ۳۵ ح/

 . - ۱۲۳۳ آرمان رشد، : تهران -.اکبر حميدزاده(/ هاي نهج البالغه گذري و نظري بر حکمت)اي از دريا  قطره

۱۱۱
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ /موسسه : قم -.مولف گروه پژوهشهاي فارسي موسسه جهاني سبطين عليهماالسالم/ اي از درياي غدير قطره ۶ ق
 . ۱۲۳۳ ، (ع)جهاني سبطين

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۶ ق ۶ الف/

  .۱۲۳۱ راز توکل، : مشهد -.مولف حسين اصغري تربتي/ السالم طالب عليه ابن ابي اي از فضايل علي قطره

 . ۱۲۳۲ عالمي اداره سبطين، : قم -[.اردو]قطره درياي غدير   ۱۱۱۰
۱۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۳ ق/
اهلل عليه و اله و سلم در  ضميمه خطبه رسول اکرم صلي به: و رهبري( ره)قلمرو غدير در آيينه کالم امام

 . ۱۲۳۱ واليت، موسسه فرهنگي قدر : تهران -.گردآوري و تنظيم موسسه فرهنگي قدر واليت/ غدير
۱۱۱

۳ 
BP  ۹۳  /۵۱۲ ۳ ه 
۴۹۳۳ 

 [برگزيده. فارسي. نهج البالغه]
مشرقين، : قم -.تهيه و تنظيم و ترجمه مهدي هوشمند/ السالم و بيان در کالم اميرمومنان علي عليهقلم 
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۱
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۵ ر ۳ ق/

زهد، : تهران -.اله رستگار جويباري نده وليکن تهيه(/ السالم عليه)قناعت از ديدگاه اميرالمومنين علي
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۱
۱ 

BP  ۹۱  /۵ 
 ۳ الف ۳ ق/

مجمع البحوث : مشهد -.تاليف محمدرضا عبداالمير االنصاري/ السالم المذبوح في حب علي عليه: قنبر
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۲ االسالميه، 

۱۱۱
۱ 

BP  ۹۱/۵  
 ۳۵۱۴ الف ۳ ق/
۴۹۳۳ 

مولف محمدرضا عبداالميري االنصاري ؛مترجم احمد اميري / علويقنبر شهيد شورآفرين واليت 
 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.شادمهري

۱۱۱
۶ 

BP  ۹۳  /۳ 
 ۳ ق ۹ ن/

 . ۱۲۳۳ موسسه انتشارات عصر ظهور، [: تهران] -.محمد نجفي يزدي/ قهرمان هميشه پيروز

۱۱۱
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۲ ک ۲ آ/

اهنمايي و آموزان دوره ر السالم براي دانش ت علي عليهداستانهايي از زندگي حضر: کارواني در غدير
 . ؟۱۲۳۳ ستاد بزرگداشت غدير، : تهران -.نوشته غالمرضا آبروي ؛تصويرگر محسن زماني/ دبيرستان

۱۱۱
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶ ن ۲ ک/

موسسه فرهنگي دانش و انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان حسن نظري ؛به/ کار، و توليد
 . ۱۲۳۱ صر، معا

۱۱۱
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ط ۲ ف/

مولف منصور (/ السالم هاي اجتماعي از ديدگاه امام علي عليه شناسي شورش جامعه)کالبد شکافي فتنه 
 . ۱۲۳۱ سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، دفتر سياسي، : تهران -.طبيعي

۱۱۶۰ BP  ۴۲۲  /س 
 ي ۴۹۳۳ 

 [سنن]
ح محمد عدنان ابن االشعث السجستاني االزدي ؛ضبط و تصحي داود سليمان ابي /داود کتاب السنن سنن ابي

 . ۱۲۳۱ .=م ۳۰۰۰ . =ق ۱۱۳۱ دار احياء التراث العربي، : بيروت -.بن ياسين درويش بدالحميد
۱۱۶۱ BP  ۴۱۵  

 ۲ ک  ۳۵۲۴۳ ث/
من مصادر اهل ... انيد والسالم في حديث الثقلين من الصحاح و السنن و المس کتاب اهلل و اهل بيت عليهم

. = ق۱۱۳۳ دليل ما، : قم -.السالم لجنه التحقيق و مسئله االمامه مدرسه االمام باقرالعلوم عليه/ السنه
 ۱۲۳۰ . 

۱۱۶۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ م ۵ ب/

القاسم  اليف ابيت/ اهلل عليه طالب صلوات بن ابي کتاب المراتب في فضائل اميرالمومنين و سيد الوصيين علي
 . ۱۲۳۰ دليل، : قم -.بن احمد البستي المعتزلي؛ تحقيق محمدرضا االنصاري القمي اعيلاسم

۱۱۶BP  ۲۹۳  /[بن قيس کتاب سليم]  ۳ س 
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بن قيس الهاللي التابعي الکبير من اصحاب اميرالمومنين و االمامين الحسنين و االمام  کتاب سليم ۴۹۳۵ ۲ ک ۲
ويرايش ] -.تحقيق محمدباقر االنصاري الزنجاني الخوئيني.../ الم الس العابدين و االمام الباقر عليهم زين

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ دليل ما، : قم -[.۳ 
۱۱۶۱ Z  ۳۵۱۵  /السالم موجود  فهرست توصيفي کتابهاي مربوط به حضرت علي عليه: السالم کتاب شناسي امام علي عليه ۲ ک  ۵ آ

آستان قدس : مشهد -.خدمات کتابدارياداره / ويدر کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رض
 . ۱۲۳۱ رضوي، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، اداره خدمات کتابداري، 

۱۱۶
۱ 

Z  ۳۵۱۵  /نمايندگي ولي : تهران -.نوشته محسن مقدسي کوچکسرايي/ کتابشناسي توصيفي امام علي عليه السالم ۲ ک  ۳ م
 . ۱۲۳۰  مرکز تحقيقات اسالمي،. فقيه در سپاه 

 . ۱۲۳۲ مجمع جهاني اهل البيت غليهم السالم، [: قم] -.کتابشناسي توصيفي اهل البيت عليهم السالم  ۱۱۶۶
۱۱۶

۳ 
Z  ۳۵۱۵  /۳ م  
 ۴۵ ک

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، : تهران -.به کوشش زهرا ميرزاخاني(/ ع)شناسي حضرت علي  کتاب
 . ۱۲۳۱ سازمان چاپ و انتشارات، 

۱۱۶
۳ 

BP  ۹۳  /۶ 
 ۲ ک ۳ ش/

 . ۱۲۳۶ معين، : تهران -.نوشته جعفر شهري(/ ع)کتاب علي 

۱۱۶۱ BP  ۹۳  /۶ 
 ۲ ک ۶ ق/

و التدوين المبکر للسنه النبويه الشريفه ويليه بحث موجز عن الجفر و مصحف ( السالم عليه)کتاب علي
. = ق۱۱۱۳ و العالقات االسالميه،  رابطه الثقافه: قم -.نام مولف مصطفي قصيرالعاملي /السالم فاطمه عليهم

 . ۱۲۳۱ . = م۱۱۱۶ 
۱۱۳۰ BP  ۹۳  /۱ 

 ۴۹۳۳ ۱ ک ۳ م/
 . - ۱۲۳۳ يار،  مهدي: قم -.زاده علي ميرخلف/ کرامات العلويه

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۱ ک ۵۶ ح/

 . ۱۲۳۱ نبوغ، : قم -.مولف علي حسيني قمي(/ ع)کرامات و مقامات عرفاني امام علي

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۶ ج

 -.جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي[ محمدتقي/ ]هايش کريشنامورتي و سفسطه
 . ۱۲۳۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران

۱۱۳
۲ 

BP  ۴۱۵  /تاليف  کشف الرمس عن حديث رد الشمس تاليف محمدباقر المحمودي کشف الرمس عن حديث رد الشمس ۹ م  ۱ ر
الدين  تاليف شمس/ موديتاليف محمدباقر المح کشف الرمس عن حديث رد الشمس محموديمحمدباقر ال

 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۱ موسسه المعارف االسالميه، : قم -.محمدبن يوسف الصالحي الشامي
۱۱۳

۱ 
BP  ۹۳  /۱ 
 ۵ ک ۳ م/

 -.مد الموسويعلي مح../ االامام  علي عليه السالم في القرآن و الحديث کشف المناقب جوانب من حياه
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۲ مکتبه فخراوي، : بيروت

۱۱۳
۱ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۵ ک ۹ ب/

موسسه احيا تراث السيد هاشم : بي جا -.تاليف هاشم البحراني/ کشف المهم في طريق خبر غدير خم
 . ۱۲ البحراني، 

۱۱۳
۶ 

BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۵ ک ۳ ع/

يف الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ؛تحقيق حسين تال/ کشف اليقين في فضائل اميرالمومنين
 . ۱۲۳ . = .م۱۱۱۱ = ه ۱۱۱۱ وزاره الثقافه و االرشاد االسالمي، موسسه الطبع و النشر، : طهران -.درگاهيال

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ ک ۳ م/

 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.يحيي مقدسان...!!/ شود کعبه مادر مي

۱۱۳
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۲۵۱۴ غ ۹ ب/
۴۹۳۳ 

 [فارسي: غايه المرام و حجه الخصام في تعيين االمام من طريق الخاص و العام]
دزفولي؛ شرح و تحقيق و تعليقات تاليف هاشم بحراني ؛اثر محمدتقي / کفايه الخصام ترجمه غايه المرام

 . ۱۲۳۰  - ۱۲۳۱موسسه فرهنگي انتشاراتي آمه، : تهران -.محمدحسن صفاخواه
۱۱۳

۱ 
BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ک ۳ گ/

/ الطالب في مناقب علي بن ابي طالب علي السالم و يليه البيان في اخبار صاحب الزمان عليه السالم کفايه
تحقيق و تصحيح و تعليق محمد هادي .  ابي عبداهلل محمد بن يوسف بن محمدالقرشي الگنجي الشافعي

 . ۱۲۶۳ = ق   ۱۱۰۱ دار االحيا تراث اهل البيت، : طهران -.االميني
۱۱۳۰ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۲ ۳ ح/
 . ۱۲۳۳ دليل ما، : قم -.محمدرضا حکيمي(/ و آفاق آن "نهج البالغه"سخني چند پيرامون )کالم جاودانه 

۱۱۳۱ BP  ۴۹۶  /۳ 
 ۳ ک ۳۵ م/

 . - ۱۲۳۶ نشر مهربان،  -.تاليف نادر مهربان/ کالم نور

۱۱۳
۳ 

PIR  ۵۳۲۵  /۳ ک 
۴۹۳۳ 

کتبي شيرازي ؛مقدمه تصحيح تاليف م(/ السالم م کلمات اميرمومنان علي عليهشرح منظو)کلمات عليه غرا 
 . ۱۲۳۳ دفتر نشر ميراث مکتوب، آينه ميراث، : تهران -.و تعليقات محمود عابدي

۱۱۳
۲ 

BP  ۹۳  /۳ /۳ م 
۴۹۳۴ 

فاضل ./ ..الکمات و القصائد التي القيت في مهرجان العالمي الثاني: السالم کلمات في االمام علي عليه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۲ دليل ما، : قم -.الطباطبائي

۱۱۳BP  ۹۳  /۵ اثر محمد / کلمات قصارحضرت موالعلي بن ابي طالب عليه السالم با ترجمه فارسي و فرانسه اشعار فارسي
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 . م ۱۱۳۱ بي نا، : قم -.مهدي الجوردي زاده ۲ ل ۳ ک/ ۱
۱۱۳

۱ 
BP  ۹۳  /۵ 
 ۴۹۳۵ ۳ ش ۳ ک/

 [برگزيده. عربي -فارسي نهج البالغه ]
 . ۱۲۳۰ دار الفکر، : قم -.؛مترجم علي شيرواني/ کلمات قصار در نهج البالغه

۱۱۳
۶ 

 . ۱۲۳۱ رحيق، : قم -.کلمات قصار در نهج البالغه 

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۳۱ ع ۳ ک/

 [برگزيده. عربي. فارسي. نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ ، (عج)امام عصر: مق -.نيا محمدجواد مولوي/ کلمات قصار نهج البالغه

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۲ ۲ ع/

 [عربي -فارسي . برگزيده . نهج البالغه]
ترجمه و تدوين کاظم / هاي نهج البالغه هاو،نامه ه  کامل خطبهکلمات قصار نهج البالغه به همرا گزيد

 . ۱۲۳۳ آزاد گرافيک، : قم -.عابديني مطلق
۱۱۳

۱ 
BP  ۴۱۲  
/ ن۵۳  ۵۱۲ ۴۹۳۵ 

 [عربي -فارسي . رگزيدهب. هج الفصاحهن]
 . ۱۲۳۱ اقبال، : تهران -.تاليف صابر کرماني(/ ع)سخنان نغز علي. کلمات نغز محمد

۱۱۱۰ BP  ۹۶  /۳ م ۳ ق  
چ۴۹۳۹  

 [منتهي االمال]
 . ۱۲۳۲ بدرقه جاويدان، : تهران -.حاج عباس قمي/ کليات منتهي االمال

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ک ۵ ح/

 . ۱۲۳۱ لوح محفوظ، : تهران -.زاده صادق حسن/ د نهج البالغهکلي

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ک ۵ د/

نشر موسسه تحقيقاتي : قم -[.۲ ويرايش ] -.محمد دشتي/ کليدهاي شناسايي نهج البالغه
 . ۱۲۳۱ ، (ع)اميرالمومنين

۱۱۱
۲ 

BP  ۲۵  /تحقيق و تدوين حسن موسوي / يان در لندنم خبازاالسال سخنراني  هاي مرحوم حجه ۰ کمند محبت  ۳ ک ۳ م
 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي علمي فرهنگي نوراالصفيا، : قم -.سبزواري

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۳ گ

 [عربي -فارسي . برگزيده. غرر الحکم و درر الکلم]
گردآورنده رسول / السالم منتخب سخنان اميرمومنان علي عليه: حياتکنزالکالم من امير البيان گوهر 

 . ۱۲۳۱ کانون پژوهش، : اصفهان -.گوهري
۱۱۱

۱ 
BP  ۲۲۳  /۱ 
  ۳۵۱۴ م  ۲ الف/

الف۴۹۳۲  

 [موتمر علما بغداد]
مهرقائم، : اصفهان -.بن عطيه ؛ترجمه و تحقيق محمدرضا زادهوش نگارش مقاتل/ گره دانشمندان بغدادکن

 ۱۲۳۳ . 
۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۳ /۳ ق  

الف۴۹۳۵  
آستانه مقدسه قم، انتشارات : قم -.پور گيالني نويسنده مسلم قلي/ بر مفاهيم نهج البالغه گذري: کوثر کالم
 . ۱۲۳۰ زائر، 

۱۱۱
۳ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ک ۲ ر/

 . ۱۲۳۳ فردابه، : تهران -.محسن رباني/ السالم و کودکي حضرت علي عليه: کودک کعبه

۱۱۱
۳ 

DS  ۳۳  /۳ 
 ۹ ر ۳ ک/

دانشگاه امام : تهران -(.دواني)تاليف محمدحسين رجبي / تين اسالميکوفه و نقش آن در قرون نخس
 . ۱۲۳۳ حسين، موسسه چاپ و انتشارات، 

۱۱۱۱ BP  ۹۱  /۳ /۵ ک  
 ۳ ک

مصنفه / کوکب دري في فضائل علي کرم اهلل وجبهه فضائل و مناقب و معجزات حضرت علي عليه السالم
= م  ۱۱۱۳ شيعه اکيدي، : بمبئي -.سبزواري مترجم شريف حسين صاحب. محمد صالح کشفي ترمذي 

 ۱۲۳۳ .. 
۱۶۰۰ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ ک ۳۹ الف/
؛مترجم و / السالم روايت علي عليه السالم به هاي علي عليه ها و مظلوميت سرگذشت دالوري: کوه صبر

 . ۱۲۳۱ پيام محراب، [: تهران] -.بازنويسي مرتضي امين ؛ويراستار اميرحسين فردي
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ داراالضوا، : بيروت -.احمد عطا اسماعيل/ لماذا تشيعوا کيف و  ۱۶۰۱
۱۶۰۳ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ ک ۲۵ ش/
 . ۱۲۳۳ حبل المتين، : قم -.مهدي شاملويي/ کيميايي عدالت

۱۶۰۲ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۲ گ ۳ ک/

نشر عابد، : تهران -.حميدرضا کفاش/ السالم گامي در جهت شناخت موالي متقيان حضرت علي عليه
 ۱۲۳۱ . 

۱۶۰۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۲ 
 ۴۹۳۴ ۱ ي

 . ۱۲۳۱ قو، : تهران -.نژاد زهرا يزدي/ نهج البالغه( برداشتي از خطقه شقشقيه)ها  گدازه

۱۶۰۱ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۴۹۳۳ ۱ گ ۶۹ ع/

ي  هنوشت/ "مولف نهج البالغه"قبل از عالمه شريف رضي ( ع)گردآورندگان سخنان امام اميرالمومنين
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.عزيزاهلل عطاردي

۱۶۰۶ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ گ ۳۹ الف/

 . ۱۲۳۰ دليل، : قم -.محمدباقر انصاري زنجاني/ گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدير



پژوهشگاه علوم انساني و : مرکز (کتابهاي فارسي)سفارشات : پايگاه
 ۳۰۰۲: تعداد (کل موجودي کتابخانه امام علي) ۳۰۰۲ :نام فايل مطالعات فرهنگي

aaaa 

 71: صفحه
aaaa 

۱۶۰۳ BP  ۹۳  /۳۵ الف  
 ۱ گ

 . ۱۲۳۲ دليل ما، : قم -.ريمحمدباقر انصا/ السالم در کعبه گزارش لحظه به لحظه از والدت علي عليه

۱۶۰۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۱ گ ۳ ش/

شرکت انتشارات علمي و : تهران -.ترجمه و انتخاب جعفر شهيدي(/ ع)اي از سخنان اميرمومنان علي گزيده
 . ۱۲۳۱ فرهنگي، 

۱۶۰۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۴ ۹ م/

 [برکگزيده.عربي.فارسي.نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ عطرعطرت، : بي جا -.مجدي[ گردآوري/ ]سالم از نهج البالغههاي حضرت علي عليه ال گزيده خطبه

۱۶۱۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
ت۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

هاي آلودگي کارگزاران، ضرورت بازرسي دولتي و نظارت ملي از ديدگاه اميرالمومنان علي  گزينش، زمينه
 . ۱۲۳۱ ، (ع)انتشارات امام محمدباقر: مشهد -.اهتمام محمدرضا جواهري به/ السالم عليه

۱۶۱۱ BP  ۹۳ /۲۵۱۴ 
۴۹۳۱ 

 ([فارسي. )غرر الحکم و درر الکلم]
[/ تميمي آمدي]فارسي هدايه العلم و غرر الحکم السالم همراه با ترجمه  گفتار اميرالمومنين علي عليه

 . ۱۲۳۱ موسسه انصاريان، : قم -.االسالمي تاليف حسين شيخ
۱۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۲ /۹ م 

۴۹۳۵ 
محمد (/ ص)از پيامبرسخن  ۱۱ ترجمه و شرح : در نهج البالغه( اهلل عليه و آله و سلم صلي)گفتار پيامبر

 . ۱۲۳۱ جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، : قم -.محمدي اشتهاردي
۱۶۱۲ BP  ۲۱۳  

 ۳ گ ۲۳ الف/
ها  ها، خطبه پند و اندرزها، نامه)لسالم ا طالب عليه بن ابي گفتار گهربار از حيدر کرار سزاوار درود کردگار علي

نشر : تهران -.ترجمه پرويز اتابکي/ و نهج البالغه و کتب رواياتبرگرفته از تحف العقول ( و کلمات قصار
 . ۱۲۳۳ و پژوهش فرزان روز، کتاب روشن، 

۱۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ گ ۳ س/

: قم -.ف سبحاني ؛ترجمه جعفر حسيني اصلتالي/ گفتگو با قاضي عالي دادگاه فطيف پيرامون نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ قيام، 

۱۶۱۱ BP  ۲۲۳  /۱ 
  ۳۵۱۴ م  ۲ الف/

ب۴۹۳۲  

 [فارسي. موتمر علما بغداد]
بن  الدوله مقاتل شبل/ ]در همايش بغداد( ع)گفتگوهاي دوستانه علمي پيرامون امامت اميرالمومنين علي

: تهران -.پرور ؛بازنويس سارا جانفروز دين رضيه توفيق يزداني؛ ويرايش شايسته؛ترجمه م[ عطيه
 . ۱۲۳۳ فرهنگ مشرق زمين، 

۱۶۱۶ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ گ ۳ ن/

المللي غدير ؛نظارت موسسه پژوهش و مطالعات  بنياد بين[ براي]نيکوئي؛ نوشته مژگان / ...ها گفتگوي پروانه
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.عاشورا

 . ۱۲۳۲ دارالنور، : قم -.يع در گفتگوي علمي ، مذهبي بر اساس منابع فريقينحقانيت تش: گفتگوي عالمانه   ۱۶۱۳
۱۶۱۳ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۱۵۱۲ م  ۱ ش/
۴۹۳۳ 

 [فارسي. برگزيده. المراجعات]
اصغر مروج  يالدين موسوي ؛گزينش و بازنويسي عل شرف/ شناس جو و حق گفت و شنودهاي مذهبي حق

 . ۱۲۳۱،۱۲۳۳ بنياد معارف اسالمي، : قم -.وج خراسانياصغر مر گزينش و بازنويسي علي خراساني
۱۶۱۱ BP  ۲۵۳  /۶ 

 ۴۹۳۲ ۳۵۱۴ م ۳ ع/
 . ۱۲۳۳ دار الغدير، : قم -.؛مصطفي اسکندري[ عصام العماد/ ]گفت و گوي بي ستيز گامي براي تفاهم

۱۶۳۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ گ ۱ ک/

انتشارات حضرت : قم -.علي اکبر کرخي .../اثبات امامت . گلبرگهاي معرفت پيرامون مناجات و توسل 
 . ۱۲۳۲ معصومه سالم اهلل، 

۱۶۳۱ BP  ۹۳/۵  
 ۲ ک ۳ ک/

آرمان تدبير، : تهران -.نويسنده حسين کاشاني(/ ع)فرمايشات موالي متقيان اميرالمومنين علي: گلچين
۱۲۳۱ -  ۱۲۳۱ . 

۱۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۹۵ ر

 [فارسي. برگزيده. نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ عسکريه، : تفرش -.کوشش محمدحسام رحيمي به/ ن نهج البالغهگلچي

۱۶۳۲ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۲ ۳ د/

 . ۱۲۳۳ رايزن، : تهران -.ميرابوالفتح دعوتي/ گلستان نهج البالغه

۱۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۳ الف/

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ پايا، : تهران -.تحقيق و ترجمه حسن اکبري بيرق(/ غهگزيده نهج البال)گلگشت در کالم موال 

 . ۱۲۳۱ دانشگاه آزاد اسالمي، : چالوس -.گلگشتي در نهج البالغه  ۱۶۳۱
۱۶۳۶ BP  ۹۳  /۵ 

 ۲ ش ۳ ک/
حديث به [ و بيست و يکصد ] ۱۳۱ (: ع)بن ابيطالب اميرالمومنين سخنان گهربار علي: هاي علوي گل واژه

 . ۱۲۳۱ فراهاني، : تهران -.عباس شبگاهي شبستري/ انگليسي -فارسي  - سه زبان عربي
۱۶۳۳ BP  ۹۳  /۵ 

 ۲ ب ۳ ک/
السالم  سخن براي روشني همه روزها از حضرت موال علي اميرالمومنين عليه ۲۶۱ : گلهاي روشنايي

هنگي نور بنياد علمي فر: قم -.؛گردآوري و تدوين مجيد بابکي رسکتي/ ام مناجات منظومهانضم به
 . ۱۲۳۱ االصفياء، 

۱۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳ گ/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ گناه
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۱۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ش ۹ الف/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
دار الکتب االسالميه، : تهران -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم لي عليهالق از ديدگاه اميرمومنان عگنجينه اخ

 ۱۲۳۱ . 
۱۶۲۰ PIR  ۳۲۵۹  /۲۳ ج  

 ۴۹۳۵ ۳۱ گ
السالم با ترجمه و نثر و نظم روان و  برگزيده کلمات قصار حضرت اميرالمومنين علي عليه: گنجينه حکمت

 . ۱۲۳۱ سالمي، دفتر نشر فرهنگ ا: تهران -.اثر عطاءاهلل مجدي/ کوتاه فارسي
۱۶۲۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۲ ۳۹ ج/
 [برگزيده. فارسي. نهج البالغه]

نورين سپاهان، : اصفهان -.اهتمام حميد جعفري به(/ ع)سخنان موالي متقيان حضرت علي: نه رازگنجي
 ۱۲۳۳،۱۲۳۱ . 

۱۶۲۳ PIR  ۱۵۳۲  
 ۴۹۳۱ ۱ ق ۳۲ ع/

 -.گردآوري و تنظيم از حسين قرباني اردبيلي./ ..شامل فضايل و مناقب موالي متقيان: گنجينه عرفان
 . ۱۲۳۱ مهرآئين، : تهران

۱۶۲
۲ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ گ ۳۶ م/

 . ۱۲۳۶ نشر طال، [: همدان] -.به کوشش سيده مهاجر/ برگهايي از تاريخ: گنجينه غدير

۱۶۲
۱ 

BP  ۵۳  /۳ 
 ۳ گ ۳ س/

؛ترجمه و گردآوري (/ ع)و حضرت علي( ص)ماهلل مجيد و احاديثي از پيامبر اکر آياتي از کالم: گوهر پاک
آستان قدس : مشهد -.؛ ترجمه انگليسي محمدرضا مصباحي و حسين کيهانامير سلماني رحيمي

 . ۱۲۳۱ رضوي، موسسه چاپ و انتشارات، 
۱۶۲

۱ 
BP  ۹۳  /۱۲۳۱  نشر جليل،: مشهد -.جواد نعيمي/ السالم قصه زندگاني امام علي عليه: گوهري در صدف کعبه ۳ گ ۳ ن . 

۱۶۲۶ BP  ۹۳/۵۳  
 ۹ م ۳ ک/

؛به سفارش معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمي آستان قدس  جواد محدثي[ تدوين و گردآوري/ ]گهر عمر
 . ۱۲۳۲ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.رضوي

۱۶۲
۳ 

BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۴۹۳۱ ۲ ل ۳۵ س/

 . ۱۲۳۱ نصاريان، موسسه ا: قم -.محمدالتيجاني السماوي/ الکون مع الصادقين

۱۶۲
۳ 

PJ  ۶۶۲۲  /۶ م  
 ۴۹۳۲ ۳۵۱۴ م

لويس معلوف / فارسي عربي به( با اضافات)نامه، يا، فرهنگ بزرگ جامع نوين سياح ترجمه المنجد  لغت
: تهران -[.ويرايش؟] -.زاده آملي، محمدتقي جعفري مد سياح ؛با مقدمه حسناح( مترجم)؛نويسنده 

 . ۱۲۳۳،۱۲۳۳ کتابفروشي اسالم، 
۱۶۲۱ BP  ۲۴۲  /۵ 

 ۳ ل ۳۱ الف/
محمد مرعي االمين االنطاکي ؛حققه / السالم لماذا اخترت مذهب الشيعه مذهب اهل البيت عليهم

= ق ۱۱۳۱ ، (مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمي)بوستان کتاب قم : قم -.دالکريم العقيليعب
 ۱۲۳۳ . 

۱۶۱۰ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۵ ۳ ل ۲ خ/

 . ۱۲۳۰ = ق ۱۱۳۳ دارالمجتبي، : بيروت -.فالح الخالصي/ لما کان االسالم( ع)ي بن ابي طالب لوال عل

۱۶۱۱ BP  ۲۲۳  
  ۲۵۱۹ ش ۳ س/

الف۴۹۳۲  

عظين محمد الموسوي الشيرازي ؛تعريب و تحقيق و تعليق تاليف سلطان الوا/ ليالي بيشاور مناظرات و حوار
 . ۱۲۳۳  =ق ۱۱۳۱ ذوي القربي، : قم -.حسين الموسوي

۱۶۱۳ BP  ۴۵۲/۴۹  
 ۴۹۳۹ ۳ ل ۲۱ ص/

 . ۱۲۳۲ دليل ما، : قم -.غالمرضا صادقي فرد/ ليله المبيت

۱۶۱
۲ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۲ م ۲ الف/

الحسن  تاليف ابي/ (السالم عليهم)طالب و االئمه من ولده بن ابي ماته منقبه من مناقب اميرالمومنين علي
انصاريان، : قم -.رضا علوان شاذان ؛تحقيق نبيل معروف به ابنبن الحسن القمي ال ن عليمحمدبن احمدب

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۲ 
 -.بولس سالمه/ ۰۰۰ لحسين في وجدان بولس سالمه و شعره و االمام ا( ع)ماثر االمام علي بن ابي طالب   ۱۶۱۱

 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ دارالحمرا، : بيروت
۱۶۱۱ BP  ۲۵  /[المثالب المناقب و] ۲ م  ۱ ش 

بن محمد الشرواني ؛تحقيق محمد  يف حيدر عليتال/ السالم ماروته العامه من مناقب اهل البيت عليهم
 (. منشورات االسالميه[: جا بي. )]۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱  -.الحسون

، (جع)امام عصر : قم -.محمد حسيني شيرازي ، مترجم حميد رضا آژير(/ عليه السالم)امير المومنان ما و   ۱۶۱۶
 ۱۲۳۱ . 

۱۶۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۲ م ۵۳ م/

 . ۱۲۳۱ دليل، : قم -.حامدرضا معاونيان/ السالم اي به دوستدار امير عليه نامه: ما و غدير

۱۶۱
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۴۹۳۲ ۲ م ۵۳ م/

 . ۱۲۳۳ ما،  دليل: قم -.حامدرضا معاونيان/ السالم اي به دوستدار امير عليه نامه: ما و غدير
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 . ۱۲۳۳ موسسه نباء، : تهران -.نويسنده فريبا کلهر ؛تصويرگر امير نساجي/ در خانه ماه  ۱۶۱۱
۱۶۱۰ BP  ۹۳  /۲ م 

۴۹۳۳ 
: تهران -.گردآورنده بخش تحقيقات اسالمي بنياد بعثت ؛مترجم احمد روحاني/ ماه در کالم آفتاب
 . ۱۲۳۲ دارالصادقين، 

۱۶۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳ د

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ ت در نهج البالغهتربي: ماه مهرپرور

۱۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ /پدپدآورندگان / هاي حکومت اسالمي در نهج البالغه اصول و شيوه: مباحث و مقاالت کنگره نهج البالغه ۲ م
 . ۱۲۶۳ بنياد نهج البالغه، [: تهران] -.گروهي از انديشمندان

۱۶۱
۲ 

BP  ۲۲۹  /۳ ض  
 ۲ م

 . ۱۲۳۱ اسپيد، : تهران -.محمد ضياءآبادي/ مباحثي پيرامون امامت

۱۶۱۱ BP  ۹۳/۵۳  
 ۱ ک ۳ الف/

 . ۱۲۳۱ اشرفي، : تهران -.به کوشش منصور کريميان/ السالم مباني اقتصادي امام علي عليه

۱۶۱
۱ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۳ ج

 -.گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوايجعفري ؛[ محمدتقي/ ]مباني شناخت واقعيات در نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران

۱۶۱۶ PJA  ۲۵۳۵  
 ۳ الف ۱ غ/

عبدالحسين / مجالس الشعرا في غدير امام البلغاالروض التغسير في الشعر المنتخب من کتاب الغدير
=  ۳۰۰۳ دارالرسول االکرم، . يضا دارالمحجه الب: بيروت -.اعتني و هذ به محسن عقيل جمعه و. االميني 

 . ۱۲۳۱ = ۱۱۳۲= مق 
۱۶۱

۳ 
BP  ۹۳  /۱ /۳ ت  
 ۹ م

نصايح، : قم -.محمد رضا باقي اصفهاني. گفتارهايي از محمود تواليي / مجالس حصضرت اميرالمومنين
 ۱۲۳۱ . 

۱۶۱
۳ 

BP  ۶۳  /مه و ما بعده علي طريقه معاجم من الکل فخرالدين الطريحي؛ اعاد بنائه علي الحرف االول/ مجمع البحرين ۹ م ۱ ط
 . ۱۲۶۳ . = ق۱۱۰۳ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.العصريه محمود عادل

۱۶۱۱ BP  ۳۱  /بن الحسن الطبرسي ؛مقدمه محمدجواد البالغي  علي الفضل لمولفه ابي/ مجمع البيان في تفسير القرآن ۹ م ۲ ط
انتشارات : تهران -[.اهلل اليزدي الطباطبائي تي و فضلهاشم الرسولي المحال تصحيح و التعليق]

 . ۱۲۳۲ .= ق۱۱۳۱ ناصرخسرو، 
۱۶۶۰ BP  ۹۳  /۱ 

 ۴۹۳۱ ۹ م ۹۹ ص/
داستانها و پندهائي زيبا و ارزشمند : السالم اي از بهترين داستانهائي از زندگاني حضرت علي عليه مجموعه

 . ۱۲۳۱ ناصر، : قم -[.۳ ويرايش ] -.تاکبر صداق علي(/ ع)از زندگي پرافتخار اميرالمومنين
۱۶۶۱ BP  ۹۳  /۳ 

 ۳۵ ک/
تدوين / ويژه حضرت علي عليه السالم: السالم الگوي بسيجيان  مجموعه مفاالت کنگره امام علي عليه

سازمان تحقيقات و . نيروي مقاومت بسيج : تهران -.سازمان تحقيقات و مطالعات بسيجهييت علمي 
 . ۱۲۳۱ مطالعات بسيج، 

۱۶۶۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۳ ه ۳۶ ع/

تاليف جمعي از / السالم گري در سيره و کالم اميرالمومنين علي عليه مجموعه مقاالت اولين همايش نظامي
دانشگاه امام : تهران -.اصفهان( ع)ده افسري دانشگاه امام حسيندانشک[برگزارکننده]نويسندگان ؛

 . ۱۲۳۳ ، موسسه چاپ و انتشارات، (ع)حسين
۱۶۶۲ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۴۹۳۳ ۳۱۵ ه/
تاليف جمعي از نويسندگان / (ع)مجموعه مقاالت برگزيده همايش عدالت اجتماعي و اميرالمومنين علي

وم اجتماعي ؛با اهتمام محمدحسين ، پژوهشکده علوم انساني، گروه عل(ع)دانشگاه امام حسين
 . ۱۲۳۱ ات، ، موسسه چاپ و انتشار(ع)دانشگاه امام حسين: تهران -.رضايي

۱۶۶۱ BP  ۹۳  /۳ /۳ ک  
الف۴۹۳۳  

مهدي گلشني  اهتمام به/ و عدالت، وحدت و امنيت( ع)المللي امام علي مجموعه مقاالت کنگره بين
 . - ۱۲۳۰ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تهران -.؛ويراستار حسن فقيه عبداللهي

۱۶۶۱ BP  ۹۳  /۳ /۳ ک 
۴۹۳۳ 

اجعه و باعتناء مهدي گلشني ؛المر/ الدولي والعداله و الوحده و االمن( ع)موتمر االمام علي مجموعه مقاالت
 . - ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ معهد العلوم االنسانيه و الدراسات الثقافيه، : تهران -.قيس التصحيح قيس آل

۱۶۶۶ BP  ۲۹۵  /۴۳ 
 ۹ م ۶ الف/

محمد علي . گردآورندگان علي رضا اعرافي (/ ع) مجموعه مقاالت همايش تربيت در سيره و کالم امام علي
کز مطالعات تربت اسالمي وابسته به معاونت توسط مر. علي رضاصادق زاده قمصري . آبادي  حاجي ده

 . ۱۲۳۰ تربيت اسالمي، : تهران -.پرورشي وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه عالمه : تهران -(.ع)علي الت همايش جايگاه و نقش زن در انديشه و حکومت امام مجموعه مقا  ۱۶۶۳

 . ۱۲۳۰ طباطبايي، 
۱۶۶۳ BP  ۹۳  /۲۳ 

 ۹ م ۱ ب/
 . ۱۲۶۱ ، [مرکز پخش]ميقات : تهران -.اهتمام عليرضا برازش به/ البالغه و غررالحکم مجموعه موضوعي نهج

۱۶۶۱ PIR  ۱۴۳۴  /۳ ع  
 ۴۹۳۳ ۹ م

انجمن  -.السالم روز در ستايش امام علي عليههاي شاعران ديروز و ام اي از سروده گزينه: محراب آفتاب
 . ۱۲۳۱ شاعران ايران، 

۱۶۳۰ BP  ۹۶  /کتاب، علمي، ادبي، تاريخي ببحث في مياه النبي و العتره ( اهلل عليه واله و سلم صلي)اهلل محمد رسول ۳۱۵ م
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 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ نشر الهادي، : قم -.تاليف حسين الشاکري/ الطاهره
۱۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

الف۴۹۳۳  ۳۱ د/  
 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -[.پرور مترجم محمدرضا دين(/ ]ع)در نگاه علي( ص)محمد
۱۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۳۳ ۳۱ د/
 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]

بنياد نهج : تهران -[.پرور مترجم محمدرضا دين/ ]مالسال عليه و اله در نگاه علي عليه اهلل محمد صلي
 . ۱۲۳۱ البالغه، 

۱۶۳
۲ 

BP  ۴۱۲  /۵ 
 ۴۹۳۵ ۹۵۱۴ م ۵ ر/

/ السالم هاي پيامبر به علي عليه خطاب(: يا علي)السالم  اهلل عليه و اله العلي عليه مخاطبات النبي صلي
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ نصاريان، ا: قم -[.ترجمه محمدرضا انصاري محالتي]تاليف محمدعلي رسولي ؛

۱۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ م ۱ آ/

موسسه فرهنگي دانش و : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان مهدي منصوري ؛به/ مخالفان سياسي
 . ۱۲۳۱ انديشه معاصر، 

۱۶۳
۱ 

BP  ۹۳ /۵۱۳۵۳ 
۴۹۳۵ 

 [عربي -فرانسه . برگزيده. نهج البالغه]
م بترجمتها علماء من المسلمين؛ السالم ؛قا طالب عليه بن ابي مام علياال/ مختارات مبويه من نهج البالغه

 [. ؟۱۲۳۰ ]موسسه انصاريان، : قم -.راجع الترجمه و حققها عطيه ابوالنجا
۱۶۳۶ Z  ۳۳۹۵  /۵ الف  

 ۱۹ ح
 . ۱۲۳۰ هجرت، : قم -.محمديوسف حريري/ مدارک تشيع در منابع تسنن

۱۶۳
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ م ۶ آ/

. = ق۱۱۱۳ مرکز الغدير للدراسات االسالميه، : قم -.محمدمهدي االصفي/ ي دراسه نص الغديرمدخل ال
 ۱۲۳۶ . 

۱۶۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۱ م ۳ ح/

نويسنده (/ ع)ازاميرالمومنان علي  آهنگ و خواندني خوش.کوتاه حديث ۲۶۱ ( . ع)مدرسه امام علي 
 . ۱۲۳۲ جمال، : قم -.غالمرضا حيدري ابهري

۱۶۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ خ ۱ م/

 . ۱۲۳۱ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، : قم -.ابوطالب خدمتي، علي آقاپيروز، عباس شفيعي/ مديريت علوي

۱۶۳۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ذ ۳ س/

(/ متن نهج البالغه با اضافات تحف العقول)به مالک اشتر ( ع)فرمان اميرالمومنين: مديريت و سياست
 . ۱۲۳۰ ه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، حوزه علمي: قم -.اکبر ذاکري علي

۱۶۳۱ BP  ۲۹۲  /۶۳ 
 ۴۹۳۶ ۱ م ۳ م/

بن  مدرسه االمام علي: قم -[.؟۲ ويرايش ] -.مولف مکارم شيرازي/ مديريت و فرماندهي در اسالم
 . ۱۲۳۶ ، (ع)ابيطالب

۱۶۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۵ ۳۹ ش/

 [فرمان مالک اشتر .برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
علي [ شارح]؛مترجم / "مومنين به مالکدريافتي از فرمان اميرال"( ع)مديريت و مدارا در کالم علي

 . ۱۲۳۰ دار الفکر، : قم -[.با گفتاري از محمدتقي جعفري]شيرواني ؛
۱۶۳

۲ 
BP  ۹۳/۵۳  
 ۴۹۳۵ ۳ م ۱ م/

 -.باقر الموسوي ؛ترجمه حسين سيدي نمحس/ السالم مديريت و نظام اداري از ديدگاه امام علي عليه
 . ۱۲۳۰ نشر،  شرکت به: مشهد

۱۶۳
۱ 

BP  ۹۶/۵  /[مدينه المعاجز] ۱ م ۹ ب 
اهلل الموالئي  اشم البحراني؛ تحقيق عزهتاليف ه/ عشر و دالئل الحج علي البشر االئمه االثني: مدينه معاجز
 . -۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۲ موسسه المعارف االسالميه، : قم -.االسالميه

۱۶۳
۱ 

BP  ۹۳  /۹۶ ص  
 ۱ م

 . ۱۲۱۲ . = ق۱۲۳۱ اميرکبير، : تهران -.تاليف حسن صدر/ السالم بن ابيطالب عليه علي: مرد نامتناهي

۱۶۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ي ۱۵ م/

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان يحيي يثربي ؛به/ مرگ
 ۱۲۳۱ . 

۱۶۳
۳ 

BP  ۲۶۲  /موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.محمد حسين الحسيني الجاللي/ و تاريخها( ع)مزارات اهل البيت  ۱ م ۵ ح
 . ۱۲۳۱ =م  ۱۱۱۱ = ق۱۱۱۱ 

۱۶۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۴۳ د

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ موانع و مقتضيات تربيت در نهج البالغه: مزرع مهر

= م  ۳۰۰۱ موسسه البالغ، : بيروت -.جمعها و رتبها حسين العلوي/ ويليه معلومات عامه مسابقات نهج البالغه  ۱۶۳۱
 . ۱۲۳۰ = ق  ۱۱۳۳ 

۱۶۱۰ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳۲۳ ب/

هيات تحريريه بنياد نهج  مولف/ دوره دوم درسهاي مکاتباتي بنياد نهج البالغه: شناسي مسايل جامعه
 . ۱۲۳۲ بنياد نهج البالغه، مدرسه مکاتباتي نهج البالغه،  [:تهران] -.البالغه

۱۶۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۵ م ۲ ق/

موسسه : بيروت -.ن القبانچي ؛ضبط نصه و خرج احاديث طاهر السالميحس/ السالم مسند االمام علي عليه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ االعلمي للمطبوعات، 

۱۶۱۳ BP  ۹۳  /۱ خرج احاديثه علي رضا بن عبداهلل بن علي  .تاليف يوسف اوزبک / ابي طالب رضي اهلل عنه مسند علي ابن
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 . ۱۲۳۱ = م  ۱۱۱۱ = ق  ۱۱۱۶ دارالمامون للتراث، : دمشق -.رضا ۴۹۳۱ ۵ م ۳ الف/
۱۶۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۲ [[عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]] ۵ د 

(/ نهج البالغه ۱۲ نامه )به مالک اشتر نخعي  م نامه اميرالمومنين عليه السال: مسووالن اين گونه باشيد
 . موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين: قم -.محمد دشتي

۱۶۱۱ BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۴۹۳۵ ۵ م ۲ ح/

: بيروت -.ف الحافظ رجب البرسي ؛تحقيق علي عاشورتالي/ (ع)مشارق انوار اليقين في اسرار اميرالمومنين 
 . ۱۲۳۰ = م ۳۰۰۱ =  .ق۱۱۳۳ موسسه االعلمي للمطبوعات، 

۱۶۱۱ BP  ۹۳  /۲۳ 
 ۴۹۳۱ ۲ ص/

 . ۱۲۳۱ دفتر نشر الهادي، : قم -.شعبان صبوري/ السالم مشاهدات اميرمومنان عليه

۱۶۱۶ NK  ۴۵۳۵  /۳ ر  
 ۵ م

سازمان مطالعه و تدوين کتب : تهران -.؛متن نگارش زهرا رهنورد( يکرمان)تصوير آثار اکبر صوتي / مشبک
 . ۱۲۳۰ ، (سمت)انشگاهها علوم انساني د

۱۶۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۲ د

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني(/ روشهاي تربيت در نهج البالغه)مشرب مهر 

۱۶۱۳ BP  ۹۳  /۹۵ 
چ۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

انتشارات امام : مشهد -.اهتمام اصغر فروغي، حميد فغفور مغربي به(/ ع)مشکالت حکومت امام علي
 . ۱۲۳۱ ، (ع)مدباقرمح

۱۶۱۱ BP  ۴۱۵  /۳ ط  
 ۲ ط

: مشهد -.تاليف محمد جعفر الطبسي/ مصادر حديث الطير و موارد نقله و توثيق رواته عند اهل السنه
 . ۱۲۳۱ المکتبه المتخصصه باميرالمومنين علي عليه السالم، 

۱۳۰۰ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۶ م ۵ ح/

= م ۱۱۳۳ = ق ۱۱۰۱ داراالضوا، : بيروت -.الزهرا الحسيني الخطيبتاليف عبد/ مصادر نهج البالغه و اسانيده
 ۱۲۶۳ . 

۱۳۰۱ BP  ۲۳۳  /۴ 
 ۴۹۳۹ ۶ م ۳ خ/

: تهران -.الدين آشتياني ؛ مقدمه از جالل(س)امام خمينيمولف / مصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه
 . ۱۲۳۲ ، (س)موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

۱۳۰۳ BP  ۳۲  /۱ 
 ۶ م ۳ الف/

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، : تهران -.محمدعلي ايازي(/ ع)مصحف امام علي
 ۱۲۳۰ . 

۱۳۰۲ Z  ۳۳۹۵  
 ۳۱۵۱۲۴۳ آ ۵ الف/
۴۹۳۲ 

اهتمام محمدآصف  تاليف آقابزرگ تهراني ؛به/ ترجمه و تلخيص الذريعه الي تصانيف الشيعه: مصنفات شيعه
 . -۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.فکرت

۱۳۰۱ BP  ۲۲۹  /۲ /۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۳ مرکز الرساله، : قم -.مرکز الرساله[ تهيه و تنظيم/ ]مطارحات في الفکر و العقيده ۶ م . 
ق  ۱۱۳۰ مرکز جهاني اهل البيت، : قم -.مرتضي مطهري ترجمه هيئت مترجمين[/ اردو]نهج البالغه  مطالعه  ۱۳۰۱

 = ۱۲۳۳ . 
۱۳۰۶ BP  ۹۳  /۲۱۵۲ 

 ۴۹۳۱ ۵ ر/
بحر  عثمان عمر ابنتاليف رشيدالدين وطواط؛ گزينش ابو/ (ع)طالب بن ابي مطلوب کل طالب من کالم علي

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.جاحظ ؛مقدمه، تصحيح و تعليقات از محمود عابدي
۱۳۰۳ BP  ۲۲۹  /۵۱ 

 ۶ م ۲ ل/
مرکز فرهنگي : تهران -.اهتمام علي لباف با مقدمه محمد ضياءآبادي ؛به /مظلومي گمشده در سقيفه

 . ۱۲۳۱ انتشاراتي منير، 
۱۳۰۳ BP  ۲۳  /۲ 

 ۶ م ۹۶ ح/
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ مرکز االبحاث العقائديه، : قم -.علي الحسيني الميالني/ مظلوميه الزهراء عليهاالسالم

۱۳۰۱ BP  ۹۳  /۶ م ۲ ن 
۴۹۳۶ 

اهلل عليه و آله  السالم از دامن مادر تا رحلت خاتم صلي ژوهشي در زندگاني اميرمومنان عليهپ: مظهر واليت
انتشارات دفتر تبليغات اسالمي )بوستان کتاب قم : قم -[.۳ ويرايش ] -.زاده قمي اصغر ناظم/ و سلم

 . ۱۲۳۶ ، (حوزه علميه قم
۱۳۱۰ BP  ۹۳  /موسسه االعلمي : بيروت -.تحقيق عالالدين االعلمي. البحراني  متاليف هاش/ (ع)معاجز االمام علي  ۶ م ۹ ب

 . ۱۲۳۲ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ للمطبوعات، 
۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ الف ۶ م/
 . ۱۲۳۳ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ معاد از منظر نهج البالغه

۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ط ۶ م/

 . ۱۲۳۱ آيين تربيت، : مشهد -.طاهريانمحمد / معاد در افق نهج البالغه

۱۳۱۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ب ۶ م/

 . ۱۲۳۱ مهد اميرالمومنين، : قم -.ساروي احمد باقريان/ معاد در نهج البالغه

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۲ /۳ ب 
۴۹۳۵ 

 [معارج النهج في شرح نهج البالغه]
الطيب؛ مرکز االبحاث و الدراسات بن زيد البيهقي االنصاري ؛تحقيق اسعد  لعلي/ معارج نهج البالغه

مکتب االعالم االسالمي، الحوزه العلميه )بوستان کتاب قم : قم -.التراث االسالمي االسالميه قسم احياء
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 . ۱۲۳۰ =  ۱۱۳۳، (بقم
۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۵ د ۲ ت/
ي وسسه تحقيقاتمحمد دشتي با همکاري جمعي از محققان م/ معارف نهج البالغه در شعر شاعران

 . ۱۲۳۶ السالم،  نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين عليه: قم -.السالم اميرالمومنين عليه
۱۳۱۶ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۶ م ۳ الف/
 -.محمدباقر االنصاري.../ الي البشريه ( اهلل عليه و آله صلي)آخر خطبه وجهها الرسول االعظم: معا في الغدير

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ موسسه انصاريان، : قم
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۶ ع ۳ ز/
 . ۱۲۳۱ = م ۱۱۱۳ =ق ۱۱۱۳ داراالسالميه، : بيروت -.فتحيه مصطفي عطوي/ مع المراه في نهج البالغه

۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۱۲۳۳ نقطه، : تهران -.اهلل اکبرپور اهتمام حبيب به/ السالم معجزات حضرت امير عليه ۶ م  ۳ الف . 
۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۰ نظامي پريس بکدپو، : لکنهو -.مولفه محمد وصي خان/ رت علي عليه السالممعجزات حض ۶ م ۹ م . 
۱۳۳۰ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۶ م ۲۳ م/
 . ۱۲۳۱ نشر معروف، : قم -.جواد محدثي/ السالم سيري در قلمرو شخصيت امام علي عليه: معجزه خلقت

۱۳۳۱ BP  ۴۹۶  /۹ م  
 ۹۵۴۹ ب

 [برگزيده. بحار االنوار]
مرکز / الوارده في بحار االنوار ما نظموه و ما انشدوه ويليه فهارسه: السالم جم اشعار المعصومين عليهممع

. = ق۱۱۳۰ الحوزه العلميه بقم، مکتب االعالم االسالمي، مرکز النشر، : قم -.الدراسات االسالميهاالبحاث و 
 ۱۲۳۳ . 

۱۳۳۳ Z  ۳۵۱۵  /مخطوطه ( ۱۰۰۰۰ )السالم، الدليل ابيبليوغرافي ل  طالب عليه بن ابي المام عليمعجم االثار المخطوطه حول ا ۶ م  ۲ م
اهلل  مکتبه آيه: قم -.شراف محمود المرعشي النجفياعداد حسين متقي ؛ا/ المحفوظه في مکتبات العالم

 . ۱۲۳۰ . = م۳۰۰۲ . = ق۱۱۳۲ العظمي المرعشي النجفي، 
۱۳۳

۲ 
BP  ۹۳  /۲۵۶ /۳ آ  
 ۴۹۳۲ ۶ م

: قم -.ي درايتيوضعه مصطف. مولف عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي / لفاظ غررالحکم و درر الکلممعجم ا
 . ۱۲۳۳ مکتبه االعالم االسالمي في الحوزه العلميه، ژ. مرکز ابحاث و دراسات االسالميه 

۱۳۳۱ BP  ۲۲۹  /ق  ۱۱۳۱ دارالهادي، : بيروت -.وبسعيد يعق/ معراج الهدايه دراسه في حول االمام علي و منهج االمامه ۶ م ۳ ي =
 .. ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ 

۱۳۳
۱ 

BP  ۲۲۹  /۴۲ 
 ۶ م ۳ ب/

 . ۱۲۳۱ موسسه نبا، : تهران -.محمد بياباني اسکوئي/ معرفت امام

۱۳۳۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲۹ م/

 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير/ معرفي نهج البالغه

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳۵ ۳ ت 
۴۹۳۵ 

 . ۱۲۳۱ نبوغ، : قم -[.۳ ويرايش ] -.نيا ؛بامقدمه معرفت خسرو تقدسي/ معماها و مسابقات نهج البالغه

۱۳۳
۳ 

  BP  ۹۳/۳۹ م
 ۶ م ۲ ل/

به اهتمام علي / با نام هاي خلفا( عليه السالم)پژوهشي درباره تشابه اسامي فرزندان علي : معماي نام
 . ۱۲۳۱ منير، : تهران -.لباف

۱۳۳۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳۵ ه/

( چهارمين همايش نيايش: ها و مقاالت مجموعه مصاحبه(: )السالم عليه)معنويت در مکتب اميرالمومنين
: تهران -.، مرکز آموزش و پژوهش علوم اسالمي(السالم عليه)دانشگاه امام حسين/ ۱۲۳۱ اسفند 

 . ۱۲۳۱ دانشگاه امام حسين، موسسه چاپ و انتشارات، 
۱۳۲۰ BP  ۲۴۳  /۲ 

 ۳ م ۵ م/
طاهره / السالم جهت وسعت رزق استغفار مشهور و مجرب اميرمومنان حضرت علي عليه: مفتاح الرزق
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.زاده مسلمي

۱۳۲۱ BP  ۹۳  /۵۳ /۱ ق  
 ۳ م

 . ۱۲۳۳ -۱۲نشر قبله، : تهران -.اکبر قرشي تاليف علي/ مفردات نهج البالغه

۱۳۲
۳ 

BP  ۵۹  /۳ 
 ۴۹۳۱ ۳ م ۲ الف/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ الشريف الرضي، [: قم] -.الفرج االصفهاني ؛شرح و تحقيق احمد صقر البي/ مقاتل الطالبين

۱۳۲
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ /بنياد نهج البالغه، [: تهران] -[.و ديگران... ]علي دواني/ مقاالتي پيرامون نهج البالغه و گردآورنده آن ۳ د
[ ۱۲۱۱ .] 

۱۳۲
۱ 

Z آستان قدس رضوي، کتابخانه : مشهد -.زاده دآورنده حميرا رئيسيانگر/ السالم نامه امام علي عليه مقاله
 . ۱۲۳۰ ها،  مرکزي و مرکز اسناد و موزه

۱۳۲
۱ 

BP  ۵۴  /۳۳ م 
۴۹۶۶ 

موسسه اصول : قم -.ترجمه عبدالعلي عالمپوري. تحرريه هيئت تحرريه موسسه اصول دين / مقام امام
 . ۱۲ دين، 

۱۳۲
۶ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶ م ۳ ز/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.جواد مصطفوي/ مقام زن در قرآن و نهج البالغه

۱۳۲BP  ۹۳  /الدنيا  ابي بن محمدبن عبيد المعروف بابن بکر عبداهلل تاليف ابي/ طالب بن ابي مقتل االمام اميرالمومنين علي...  ۳ م ۲ الف
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: رشاد االسالمي، موسسه الطبع و النشر؛ قموزارت الثقافه و اال[: تهران] -.اقر المحمودي؛تحقيق محمدب ۳
 . ۱۲۶۱ . = م۱۱۱۰ . = ق۱۱۱۱ مجمع احياء الثقافه االسالميه، 

۱۳۲
۳ 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۶ البالغ، : بيروت -(.عليه السالم)مقتل االمام علي  

۱۳۲
۱ 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۶ = ق  ۱۱۳۳ دارالرافدين، : بيروت -.لي بن ابي طالبمقتل اميرالمومنين االمام ع 

۱۳۱۰ BP  ۹۳  
 ۳۵۱۴ م ۲۹ الف/
۴۹۳۱ 

 [[فارسي. طالب بن ابي مقتل االمام اميرالمومنين علي]]
سفيان معروف به ابن  بن محمدبن عبيدبن تاليف ابوبکر عبداهلل(/ ع)بن ابي طالب  مقتل اميرالمومنين  علي

 . ۱۲۳۱ نيلوبرگ، : تهران -.؛ترجمه احسان مقدس( هجري قمري ۳۳۱  - ۳۰۳) ياابي الدن
۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ م ۵۳ ح/
 . ۱۲۳۱ پارسايان، : قم -.تاليف محمدرضا حسيني مطلق/ مقتل علي شهيد تنها

۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۹ د

 . ۱۲۳۱ دريا، : هرانت -.مصطفي دلشاد تهراني/ اصول تربيت در نهج البالغه: مکتب مهر

۱۳۱
۲ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ م ۳ غ/

 . مالمح شخصيه االمام علي

۱۳۱
۱ 

BP  ۲۴۴  /۳ ش  
 ۹۵۹۳ الف

: قم -.المرعشي النجفي ؛باهتمام نجله محمود المرعشي الدين الحسيني تاليف شهاب/ ملحقات االحقاق
 . -۱۲ . =   ق۱۱ اهلل المرعشي العامه،  مکتبه آيه

۱۳۱
۱ 

BP  ۲۶۳  /۳۵ ع  
 ۹۵۴۵ ص

 [برگزيده. صحيفه علويه ]
موسسه االعلي : بيروت -.عبدالمسيح االنطاکي/ العلويه المبارکهملحمه االمام علي عليه السالم او القصيده 

 . ۱۲۶۱ = ق  ۱۱۱۱ = م  ۱۱۱۱ للمطبوعات، 
۱۳۱۶ BP  ۹۳  /۵ 

 ۲ ک ۳ م/
روايت ابوعبيداهلل  به/ السالم ي علي عليهالسالم و ما نزل من القرآن ف مناجات الهيات حضرت امير عليه

نه، موزه مرکز اسناد مجلس شوراي کتابخا: تهران -.کوشش علي اوجبي محمدبن عمران مرزباني؛ به
 . ۱۲۳۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، : اسالمي

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۳  /۵ /قم -.بن علي الراوندي ؛تحقيق سعيد علي اهلل الرضا فضل بروايه ابي/ مالسال مناجاه موالنا اميرالمومنين عليه ۲ ر ۳ م :
 . ۱۲۳۰ عهد، 

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ع ۳ ک/

م ۳۰۰۱ = ق ۱۱۳۳ دارالرسول االکم، . دارالمحجه البضا: تهران -.محسن عقيل(/ ع)من اروع ما قاله االمام علي
= ۱۲۳۰ . 

۱۳۱۱ BP  ۲۲۹  /۳ 
 ۴۹۳۲ ۳ م ۵ ح/

 . ۱۲۳۳ دليل ما، : قم -.تاليف و تحقيق عبداهلل حسن/ االمامه يمناظرات ف

۱۳۱۰ BP  ۲۴۲  /۵ 
  ۱۵۱۴ م  ۱ ش/

الف۴۹۳۳  

الدين ؛ترجمه مصطفي  مولف عبدالحسين شرف/ ترجمه المراجعات: مذهب رهبر ما: مناظره دو رهبر مذهبي
 . ۱۲۳۱ پيام اسالم، : قم -.زماني

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۳ ۳ م ۲۵ الف/

بن شهرآشوب السروي المازندراني؛ تحقيق و فهرسه  ليجعفر محمدبن ع تاليف ابي/ طالب ابي مناقب آل
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ ذوي القربي، [: قم] -.يوسف الباقي

۱۳۱
۳ 

PIR  ۳۹۹۴  /۳ و  
 ۴۹۳۴ ۳ م

 . - ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۲ آئينه زمان، : تهران -(.ملتجي)اصغر يونسيان  اثر علي/ مناقب االبرار، يا، ديوان ملتجي

۱۳۱
۲ 

BP  ۹۳  /ليمان الکوفي القاضي س تاليف الحافظ محمد بن/ السالم طالب عليه بن ابي مناقب االمام اميرالمومنين علي ۳ م  ۳ ک
 . ۱۲۳۰ = ق ۱۱۱۳ مجمع احياء الثقافه االسالميه، : قم -.؛تحقيق محمدباقر المحمودي

۱۳۱
۱ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ م ۳ غ/

 . ۱۲۶۶ = م  ۱۱۳۳ = ق ۱۱۰۳ الشرق االوسط، : بيروت -.تحقيق علي اکبر غفاري/ علي مناقب االمام

۱۳۱
۱ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۳۵ م ۲ الف/

: بيروت -.الحسن علي بن محمد الشافعي الشهير بابن المغازلي/ مناقب االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
 . ۱۲۳۳ = م  ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ داراالضوا، 

۱۳۱
۶ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۴۹۳۲ ۳ م ۲ الف/

. لي البي الحسن علي بن محمد الواسطي المعروف بابن المغاز/ مناقب اميرالمومنين علي بن ابي طالب+
 . ۱۲۳۳ =م ۳۰۰۲ = ق  ۱۱۳۱ دارااالثار، : صنعا -.تحقيق و تعليق ابي عبدالرحمن بن عبداهلل الرادعي

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۶  /و امام حسن و امام حسين ( اهلل عليها سالم)م در احواالت و فضائل زهرا السال مناقب اهل البيت عليهم ۳ م ۹۵ ن
ويرايش ] -.به قلم جليل نجفي يزدي ؛تحقيق و تصحيح و اضافات محمد نجفي يزدي (/السالم عليهم)
 . ۱۲۳۱ نصايح، : قم -[.؟۳ 

۱۳۱BP  ۹۶  /اهتمام و با مقدمه  حمدطاهر هاشمي شافعي ؛بهم تاليف/ السالم از ديدگاه اهل سنت مناقب اهل بيت عليهم ۳ م  ۲۱ ه
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 . ۱۲۳۳ بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد -.ناصر حسيني ميبدي ۳
۱۳۱

۱ 
PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۲۲ ر

پژوهشگاه علوم : تهران -.تاليف ابوالقاسم رادفر/ مناقب علوي در آيينه شعر پارسي گويان شبه قاره
 . ۱۲۳۱ انساني و مطالعات فرهنگي، 

۱۳۶۰ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۲ ر

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران -.تاليف ابوالقاسم رادفر/ مناقب علوي در آيينه شعر فارسي
 . ۱۲۳۱ فرهنگي، 

۱۳۶۱ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  
 ۴۹۳۴ ۹ الف

 آستان قدس رضوي، بنياد: مشهد -[.۳ ويرايش ] -.احمد احمدي بيرجندي/ مناقب علوي در شعر فارسي
 . ۱۲۳۱ پژوهشهاي اسالمي، 

۱۳۶۳ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ م ۲۶ الف/

مردويه  بکر احمدبن موسي ابن ابي/ السالم و مانزل من القرآن في علي طالب عليه بن ابي مناقب علي
قويم النص تحسين پورسماوي؛ مقابله االصفهاني ؛جمعه و رتبه له عبدالرزاق محمدحسين حرزالدين؛ ت

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ دار الحديث، : قم -.في اوجيالنص محمود سپاسي، مصط
۱۳۶

۲ 
BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ م ۲ ع/

= ق  ۱۱۳۲ دارالحديث، : قاهره -.وضعه محمد فواد عبدالباقي/ مناقب علي و الحسنين و امهما فاطمه الزهرا
 . ۱۲۳۳ =   م  ۳۰۰۲ 

۱۳۶۱ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ م ۲۶ الف/

 . ۱۲۶۰ = م  ۱۱۳۱ . = ق  ۱۱۰۱ دارالعالم االسالمي، : يروتب -.السالم مناقب و فضايل االمام علي عليه

۱۳۶
۱ 

PIR  ۱۵۹۲  /۱۳ ر  
 ۳ م

: تهران -.ورنده و مترجم عباس رستاخيز ؛با مقدمه رسول جعفريانگردآ/ منتخب االشعار في مناقب االبرار
 . ۱۲۳۳ محمدابراهيم شريعتي افغانستاني، 

۱۳۶۶ BP  ۹۳  /۵۴ /[عربي -فارسي . رگزيدهب. نهج البالغه] ۱ ع 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسالمي، : قم -.مولف محمدرضا عزيزاللهي/ نتخب الحکمم

 ۱۲۶۱ . 
۱۳۶

۳ 
BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۵ ۳ ک

 [عربي -فارسي . برگزيده. غرر الحکم و درر الکلم]
 . ۱۲۳۱ مفيد، : تهران -.اهلل کمپاني فضل/ السالم سخن از سخنان حکيمانه علي عليه ۳۱۰۰ : منتخب الغرر

۱۳۶
۳ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۵۴ ۲ ب/

 [برگزيده. عربي . فارسي . نهج البالغه ]
 . ترجمه و تلخيص و شعر از احمد علي بابايي/ منتخب نهج البالغه

۱۳۶۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ /۶ ر 
۴۹۳۵ 

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ آرا،  جهان: تهران -.ده سيدرضي ؛ترجمه جابر رضوانيگردآورن/ منتخب نهج البالغه

۱۳۳۰ BP  ۹۳  /۱۲ ه  
 ۴۹۳۳ ۳۳ ش

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
 -[.؟۳ ويرايش ] -.جعفر شهيدي/ "علي از زبان علي"اي از کتاب  ههمراه خالص منتخبي از نهج البالغه به

 . ۱۲۳۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران
۱۳۳۱ BP  ۹۳/۵۱۲۹  

 ۴۹۳۱ ۲۳ م/
/ شش محمود حيدري آقايي ؛شرح خطبه همامبه کو/ السالم منشور اخالق در کالم اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۱ پيام علم وفن، : تهران -.مجلسي اول محمدتقي بن مقصودعلي
۱۳۳

۳ 
BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ش ۳ س/

 . منشور حکومت علي

۱۳۳
۲ 

 . ۱۲۳۰ دفتر نشر نويد اسالم، : قم -.به مالک اشتر نخعيدر فرمان ( ع)منشور علوي  

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۵ د

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ مباني تربيت در نهج البالغه: منظر مهر

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۳۳ 
 ۳ م ۹ ب/

 . ۱۲۶۰ = م۱۱۳۰ = ق ۱۱۰۰ دارالزهرا، : بيروت -.محمد بحر العلوم/ من مدرسه امام علي

۱۳۳
۶ 

BP  ۹۳/۵۳  
 ۲ ب ۵ م/

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني : تهران -.خليل باستان/ البالغه من معالم االدب في نهج
 . ۱۲۳۱ ، (سمت)دانشگاهها 

۱۳۳
۳ 

BP  ۴۲۳  /۱۲۳۳ = ق  ۱۲۱۳ = م   ۱۱۱۲ دارالزهرا، : بيروت -.نچم الدين جعفر بن محمد العسکريژ/ من نور علي ۳ م ۵ ع . 

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۲ /۳ خ 
۴۹۶۱ 

 [شرح. نهج البالغه]
کتابفروشي اسالميه، : تهران -.اهلل الهاشمي الخوئي لمولفه ميرزا حبيب/ عه في شرح نهج البالغهمنهاج البرا

 ۱۲۶۱- . 
۱۳۳

۱ 
BP  ۹۳  /۵۲ /۶ ق 
۴۹۶۱ 

اهلل الراوندي؛  الحسين سعيدبن هبه الدين ابي قطب/ [طالب بن ابي علي]منهاج البراعه في شرح نهج البالغه 
اهلل العظمي المرعشي النجفي  مکتبه آيه: قم -.کمري؛ باهتمام محمود المرعشيتحقيق عبدالطيف الکوه

 . -۱۲۶۱ . = ق۱۱۰۶ العامه، 
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۱۳۳۰ BP  ۲۲۹  /۳۵ ع  
 ۳ م

الحلي ؛تحقيق  بالعالمهبن المطهر المعروف  بن يوسف مولف الحسن/ منهاج الکرامه في معرفه االمامه
 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : مشهد -.عبدالرحيم مبارک، موسسه عاشوراء للتحقيقات و البحوث االسالميه

۱۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۲ ملقب به دانشمند ؛تصحيح و تحقيق تاليف عبدالباقي صوفي تبريزي / منهاج الواليه في شرح نهج البالغه ۳ ص
 . ۱۲۳۳ يراث مکتوب، آينه ميراث، دفتر نشر م: تهران -.اهلل عظيمي حبيب

۱۳۳
۳ 

BP  ۲۹۵  /۴۳ 
 ۴۹۵۳ ۳ م ۱ الف/

دارالکتاب العربي، : بيروت -.علي محمد الحسين االديب/ السالم منهج التربيه عنداالمام علي عليه
 . ۱۲۱۳ =ق۱۲۱۱ 

۱۳۳
۲ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۳ ع/

تاليف سليمان بن قاسم / في العصر الحاضرمنهج علي بن ابي طالب في الدعوه الي الي اهلل الستفاده منه 
 .. ۱۲۳۱ = م ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالوطن للنشر، : رياض -.العبد

۱۳۳
۱ 

دارالنهضه، : قاهره -.تاليف محمود ابوالفيض المنوفي/ صفا في تحقيق الوفا و الود الل بيت المصطفيمنهد ال 
 ۱۱ . 

۱۳۳
۱ 

دار وحي : بيروت -.تاليف طاهر بن الهادي الحسني القرطاجي /۰۰۰ هم من هم اهل البيت ؟ خصائصهم و مناقب 
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۱ القلم، 

۱۳۳
۶ 

BP  ۲۵  /۶ /۲ ط  
 ۳ م

حوزه : قم -.حقيق محمدجعفر الطبسيتاليف محمدرضا الطبسي النجفي ؛ت/ طالب منيه الراغب في ايمان ابي
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ ، العلميه بقم، مکتب االعالم االسالمي، مرکز النشر

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۹۶ 
 ۳ م ۱ د/

سازمان تبليغات اسالمي، : تهران -.مولف جالل درخشه/ در قبال مخالفين( ع)مواضع سياسي حضرت علي
 . ۱۲۳۱ الملل،  شرکت چاپ و نشر بين

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳/۵  
 ۴۹۳۹ ۳ ت ۳ ک/

 . ۱۲۳۲ داريان، : تهران -.انياکبر تالفي داري مولف علي/ السالم مواعظ اميرالمومنين عليه

۱۳۳
۱ 

BP  ۲۲۳  /۱ 
 ۳ م ۲ الف/

 -.بن عطيه ؛عني بمراجعه و تحقيقه مرتضي الرضوي تلبقلم مقا/ موتمر علماء بغداد في االمامه و الخالفه
 . ۱۲۳۳ دار الکتب االسالميه، : تهران -[.۳ ويرايش ]

۱۳۱۰ BP  ۴۳۶  /۶۵ 
 ۳ م/

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ مرکز الرساله، : قم -.و فضائلهم في الکتاب و السنهالسالم  موده اهل البيت عليهم

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵ 
 ۳ ب ۹ الف/

العلميه في موسسه نهج  اللجنه العليا للتحقيق الهيئه/ السالم موسوعه احاديث اميرالمومنين علي عليه
 . -۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ موسسه نهج البالغه، قسم العالقات العامه، : تهران -.البالغه

۱۳۱۳ BP  ۲۹۲  /۶ 
 ۳ م ۲۳ م/

دار الحديث، : قم -[.و ديگران... ]نصيب محمد الريشهري ؛المساعدون خوش/ موسوعه االحاديث الطبيه
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۳۱ 

۱۳۱
۲ 

BP  ۲۶۳  /۳ 
 ۳ م ۳۵ ق/

 . ق    - ۱۱۱۳ مجمع البحوث االسالميه، : مشهد -.اعداد جواد القيومي االصفهاني/ موسوعه االدعيه

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۲ ق/

موسسه الکوثر للمعارف : قم -.تاليف باقر الشريف الرضي/ ابي طالب موسوعه االمام اميرالمومنين علي بن
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۲ االسالميه، 

۱۳۱
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۳ ب/

 . موسوعه االمام علي

۱۳۱۶ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۹ م/

محمد الريشهري، بمساعده / السالم في الکتاب و السنه و التاريخ طالب عليه بن ابي عليموسوعه االمام 
موسسه فرهنگي : قم -.نژاد ؛تحقيق مرکز بحوث دار الحديث حمود الطباطباييمحمدکاظم الطباطبايي، م

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دار الحديث، 
۱۳۱

۳ 
BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۹۴۵ م/

محمد الريشهري، بمساعده / السالم في الکتاب و السنه و التاريخ لب عليهطا بن ابي موسوعه االمام علي
موسسه فرهنگي : قم -.نژاد ؛تحقيق مرکز بحوث دار الحديث حمود الطباطباييمحمدکاظم الطباطبايي، م

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ دار الحديث، 
۱۳۱

۳ 
BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۹ ۳ م ۶ م/

محمد (/ ع)مام علي اب علي کل ما کتبه محمد جواد مغنيه في االيحتوي هذاالکت( . ع)موسوعه االمام علي 
 . ۱۲۳۲ = ق  ۱۱۱۱ = م  ۱۱۱۱ دار التيار الجديد، . دار الجواد : بيروت -.جواد مغنيه

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ م ۶ م/

/ ميحتوي هذا کتاب علي کل ما کتبه محمد جوادمغنيه في االمام علي عليه السال( ع)موسوعه االمام علي 
 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۱ = ق  ۱۱۳۱ دار الجواد، . دارالتيارالجديد : بيروت -.محمد جواد مغنيه

۱۳۰۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۳۲ م/

اعداد قسم الحديث معهدباقر العلوم / السالم السالم سنن امام علي عليه موسوعه سنن المعصومين عليهم
منظمه االعالم االسالمي، معهد : قم -[.و ديگران... ]؛ محمود لطيفيالسالم منظمه االعالم االسالمي عليه

 . ۱۲۳۰ ، نور السجاد، (ع)باقرالعلوم
 . ۱۲۶۳ = ق  ۱۱۰۲ = م  ۱۱۳۲ دارالفکر، : دمشق -.جي محمد رئاس قلعه/ موسوعه فقه علي بن ابن طالب  ۱۳۰۱
۱۳۰۳ BP  ۹۳  /۵۳۵ 

 ۵۹۳ د
 . ۱۲۳۳ ، (ع)سسه تحقيقاتي اميرالمومنيننشر مو: قم -.محمد دشتي/ موضوعات مسابقاتي نهج البالغه
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۱۳۰۲ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ الف ۳ و/

 . ۱۲۳۱ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ موعظه از منظر نهج البالغه

۱۳۰۱ BP  ۲۹۹  /۵ 
 ۳۳ م ۲ ص/

 . ۱۲۳۱ آفاق، : تهران -.نويسنده اصغر صادقي/ موعود غدير

۱۳۰۱ BP  ۲۳/۲  /۱۲۳۳ وثوق، [: قم] -.فاطمه رجبي/ السالم در کالم زهرا عليهاالسالم يهموال عل ۳ م ۲۳ ر . 
۱۳۰۶ BP  ۹۳  /استخرجها و حققها احمد / السالم، نصوص مستخرجه من التراث االسالمي مولد اميرالمومنين عليه ۳ م  ۴۶ پ

 . ۱۲۳۳ بنياد نهج البالغه، : تهران -.پاکتچي
 . ۱۲۳۳ عروج انديشه، : مشهد -.دي صدر ؛تصويرگر فرشته منعميسروده مهدي وحي/ مولود کعبه  ۱۳۰۳
۱۳۰۳ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ م ۳ ح/
 . خانقاه کاظميه قلندريه کاکوري: لکنهو -.موالنا شاه عين الحيدر علوي کاکوري/ مولود کعبه

۱۳۰۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳۵۱۴ ع  ۱ الف/
۴۹۳۳ 

ش عيسي سليم پوراهري ؛تحقيق و استدراک ترجمه و نگارتاليف محمدعلي اردوبادي ؛/ مولود کعبه
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۰ رسالت، : قم -.پور اکبر مهدي علي

۱۳۱۰ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳ م ۳ ض/

 . ۱۲۳۱ موسسه انتشارات دار العلم، : قم -.محمدحسين ضيائي بيگدلي/ مولي و غدير خم

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۳ م

موسسه : قم -.عالالدين موسوي اصفهاني/ البالغه يکم نهج مهربان ترين نامه درنگي کوتاه درنامه سي و
 . ۱۲۳۳ جهاني سبطين، 

۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ش ۱ ف/

نشر : نيشابور -.حسن شکوهيان/ السالم هاي فرهنگي امام علي عليه ديداري با انديشه: ميراث خورشيد
 . ۱۲۳۱ شادياخ، 

۱۳۱۲ BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳ م ۳ د/

 . ۱۲۳۱ دريا، : تهران -.مصطفي دلشاد تهراني/ بر رويداد سقيفهتحليلي : ميراث ربوده

۱۳۱۱ BP  ۴۴۶  /۵ 
  ۳۵۱۴ م ۹ م/

الف۴۹۳۳  

 -[.۲ ويرايش ] -.شهري ؛مترجم حميدرضا شيخي محمد محمدي ري/ ميزان الحکمه همراه با ترجمه فارسي
 . ۱۲۳۳ موسسه فرهنگي دار الحديث، : قم تهران

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۳ 
 ۳ م ۹ م/

حوزه : قم -.گردآوري و تدوين جواد محدثي(/ ع)گزيده مقاالت شيوا و نثر ادبي درباره امام علي: ميناي قلم
 . ۱۲۳۱ علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، 

۱۳۱۶ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۲۵۱۶ ل  ۳۵ س/
۴۹۳۵ 

قبله  علي صاحب م روشنمولف محمد التيجاني السماوي ؛مترج/ مين بهي سچون کي ساته هو جاول... 
 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۱۳ انصاريان، : قم -.نجفي

۱۳۱۳ BP  ۲۳/۳  
 ۲ ن ۲۹ س/

 -.تصحيح و حواشي محمدباقر بهبودي الملک سپهر ؛به تاليف محمدتقي لسان/ تاريخ خلفا: ناسخ التواريخ
 . ۱۲۳۳ اسالميه، : تهران

۱۳۱۳ BP  ۲۳  /۲ ن ۲۱ س 
۴۹۳۱ 

اهتمام  تاليف ميرزا محمدتقي لسان الملک سپهر ؛به/ ابي قحافه ا ابوبکر بنتاريخ خلف: ناسخ التواريخ
 . ۱۲۳۱ اساطير، : تهران -.جمشيد کيان فر

۱۳۱۱ BP  ۹۵  /۲ ن ۲ س 
۴۹۳۱ 

اهتمام جمشيد  تاليف ميرزا محمدتقي لسان الملک سپهر ؛به/ تاريخ خلفا عمربن خطاب: ناسخ التواريخ
 . ۱۲۳۱ اساطير، : تهران -.کيان فر

۱۳۳۰ BP  ۹۴  /۲ ن ۲ س 
۴۹۳۱ 

اهتمام جمشيد کيان  الملک سپهر ؛به تاليف ميرزا محمدتقي لسان/ تاريخ عثمان بن عفان: ناسخ التواريخ
 . ۱۲۳۱ اساطير، : تهران -.فر

۱۳۳۱ BP  ۹۳  /۹۱ 
 ۲ ن ۲ س/

تصحيح و  سپهر ؛بهالملک  تاليف محمدتقي لسان/ بن ابيطالب حضرت اميرالمومنين علي: ناسخ التواريخ
 . ۱۲۳۳ اسالميه، : تهران -.حواشي محمدباقر بهبودي

۱۳۳۳ PIR  ۱۹۵۳  /۱۲۳۱ دليل، : قم -.تهيه و تنظيم دبيرخانه کتاب سال واليت/ اي به پدر امت نامه ۲ ن . 
۱۳۳

۲ 
BP  ۴۱۲  /۲ 
 ۲ ن ۳ ز/

مرکز مطالعات و [ براي]ن زينلي ؛غالمحسي/ "دوات و قلم"تحليلي درباره حديث : اي که نانوشته ماند نامه
انتشارات دفتر تبليغات )بوستان کتاب قم : قم -.ده فلسفه و کالم اسالميتحقيقات اسالمي، پژوهشک

 . ۱۲۳۱ ، (اسالمي حوزه علميه قم
۱۳۳

۱ 
BP  ۹۳  /۵۲ 
 ۴۹۳۲ ۹ الف/

: قم -.رسول احمدي/ عهدنامه مالک اشتر در نگرشسي تطبيقي  با بيانيه حقوق بشر. اي ناشناخته  نامه
 . ۱۲۳۳ نصايح، 

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۲ ۱۵ گ/

وصيت موالنا اميرالمومنين )موضوعات پيشنهادي در نامه سي و يکم نهج البالغه با شرحي گذرا : نامه نامي
 . ۱۲۳۳ آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، : تهران -.تاليف اباصالح کشفي(/ السالم به فرزندش عليه

۱۳۳۶ BP  ۹۳  /۵۱۲ [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه] 
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الف۴۹۳۵  ۳۹ ش/  . ۱۲۳۰ دار الفکر، : قم -.؛ترجمه علي شيرواني ؛ويراستار علمي علي زينتي/ هاي امام در نهج البالغه امهن 
۱۳۳

۳ 
BP  ۳  /غدير و موسسه پژوهش و  المللي بنياد بين[ براي]وي گرمارودي ؛مصطفي موس/ !هايي براي الفبا نامه ۲ ن  ۳ م

 . ۱۲۳۱ تاسوعا، : تهران -.مطالعات عاشورا
۱۳۳

۳ 
BP  ۹۳  /۳۵ /۳ ج  
 ۴۹۳۴ ۲۱۵۱۴ ض

 [فارسي. وقعه الجمل]
 -.چي المدني ؛مترجم حسن شانه بن علي الحسيني بن شدقم ؛ تاليف ضامن(ه وقفه الجملترجم/ )نبرد جمل

 . ۱۲۳۱ دليل ما، : قم
۱۳۳۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۱ الف ۲۹ ن/
 . ۱۲۳۳ پيام عدالت، : تهران -.نويسنده کاظم ارفع/ نبوت عامه و خاصه از منظر نهج البالغه

۱۳۲۰ BP  ۴۱۲  /۲ 
 ۲ ن ۳ م/

 . ۱۲۳۱ =م  ۱۱۱۱ = ق ۱۱۱۱ موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.علي حيدر مويد/ نبي و وصي و وصايا

۱۳۲۱ BP  ۲۶۹  /۴ 
 ۹ ن ۹ م/

 . ۱۲۳۰ محب، : مشهد -.مولف محقق ورسي/ زماننجف اشرف در ادوار 

۱۳۲
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۹ ن ۴۶ ق/

 . ۱۲۳۰ کتاب نيستان، : تهران -.مهدي قاسمي منفرد(/ ص)با پيامبر اکرم( ع)گفتگوي اميرالمومنين: نجوي

۱۳۲
۲ 

BP  ۹۳  /۵۲ /العابدين قرباني نويسنده زين/ السالم نخستين رساله و اخالق و تعليم و تربيت اسالمي، از امام علي عليه ۱ ق.- 
 . ۱۲۳۱ موسسه انصاريان، : قم

۱۳۲
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ ن ۳ م/

دفتر نشر و پخش : قم -.عبدالحميد معاديخواه/ نخستين نيم قرن از تاريخ اسالم در آيينه نهج البالغه
 . ۱۲۳۰ معارف، 

۱۳۲
۱ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ن ۳۹ الف/

 . ۱۲۳۳ مولود کعبه، : قم -.ريمحمدباقر انصا/ نداي آسماني غدير

۱۳۲
۶ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۹۱ ي ۹ الف/

 . ۱۲۳۳ آفرين،  نشر به: تهران -.زاده خطير عسکري يحيي/ نداي علي

۱۳۲
۳ 

BP  ۴۳۶/۹  
 ۱ ن ۳ ر/

 . ۱۲۳۰ السالم،  نشر ياران قائم عليه: قم -.جعفر رفيعي/ اهلل اشهد ان عليا ولي: نداي واليت

۱۳۲
۳ 

BP  ۲۲۹/۵۱  
 ۴۹۳۹ ۳ ک/

برگزارکننده ستاد بزرگداشت غدير استان قم، با مشارکت / ]المللي غدير نداي واليت در اولين کنگره بين
: مسجد مقدس جمکران: قم -[.المللي غدير هاني اهل بيت، بنياد بينمديريت حوزه علميه قم، مجمع ج
 . ۱۲۳۱ ستاد بزرگداشت غدير استان قم، 

۱۳۲
۱ 

BP  ۴۴۵  /۳ 
 ۱ ن ۱ ب/

تاليف عادل / الغه والکتب االربعهمعجم يبين االلفاظ الغربيه في نهج الب: هه النظر في غريب النهج و االثرنز
 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۳۱ موسسه المعارف االسالميه، : قم -.عبدالرحمن البدري

۱۳۱۰ Z  ۶۶۴۶  /آن در کتابخانه حضرت آيت  هاو ترجمه هاي گزيده. نسخه هاي خطي کهن و نفيس نهج البالغه و شروح   ۱ م  ۳ ن
انه بزرگ و گنجينه جهاني کتابخ: قم -.نگارش محمود مرعشي نجفي.../ اهلل العظمي مرعشي نجفي 

 . ۱۲۳۱ = ق  ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۲ مخطوطات  اسالمي حضرت آيت اهلل المرعشي النجفي، 
۱۳۱۱ BP  ۴۱۹/۳  

 ۵ ن ۹ و/
 . ۱۲۳۲ مجمع جهاني اهل البيت،  -.نسيم غدير

۱۳۱
۳ 

BP  ۴۱۹  /۲۵ الف  
 ۵ ن

 . ۱۲۳۱ نشر منير، : تهران -.عشري حسين اثني/ نسيم غدير

۱۳۱
۲ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۵ ن ۳۶ ه/

 . ۱۲۳۱ گلهاي محمدي، : اصفهان -.علويه همايوني/ نسيم واليت

۱۳۱
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ د ۳ م/

گردآوري و ترجمه محمدرضا (/ عج)پيرامون امام زمان( ع)گفتارهايي از اميرمومنان علي: نشان صبح سپيد
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.پرور دين

۱۳۱
۱ 

PIR  ۳۲۲۹  
 ۴۹۳۴ ۵ ن  ۱۵۳ ي/

سروده يوسفعلي / السالم در مدح و منقبت مولي الموالي اميرالمومنين علي عليه: نشان هاي آن بي نشان
 . ۱۲۳۳ ، (انتشارات صدا و سيما)سروش : تهران -.ميرشکاک

۱۳۱
۶ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ ۳ م 
۴۹۳۲ 

 [خطبه همام -برگزيده . عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۳ مشهور، : قم -.تهيه و تنظيم اميرملک محمودي اليگودرزي/ هاي پرهيزکاران در نهج البالغه نشانه

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۳  /بن  حضرت امام علييکصد و ده معجزه از سيدالعارفين، اميرالمومنين  "هاي روشن نشانه" ۵ ن  ۵۳ ن
سازمان : تهران -.تاليف احمد نصرالهي/ خاصه و عامهمنتخب از کتب ( اهلل و سالمه عليه صلوات)ابيطاب

 . ۱۲۳۱ الملل،  تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين
 . ۱۲۳۱ فقه، : تهران -(.ي واليت آيه)ي واليت  نشانه ۱۳۱
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۳ 
۱۳۱

۱ 
BP  ۹۳/۵  
 ۲ و ۹ الف/

 . ۱۲۳۰ دار النشر اسالم، : قم -.تهيه و تنظيم محمدباقر واصف/ السالم در پانصد حديث يهنصايح علي عل

۱۳۱۰ BP  ۲۱۳  /۵ م  
 ۴۹۳۵ ۳۵۱۴ م

ويرايش ] -.نويسنده علي مشکيني ؛مترجم جنتي/ و هزار و يک سخن( ع)و سخنان چهارده معصوم: نصايح
 . ۱۲۶۳،۱۲۳۰ دفتر نشر الهادي، : قم -[.؟۲ 

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ ط ۳۱ د/

موسسه فرهنگي : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان حمدجواد طبسي مروجي ؛بهم/ نظارت بر دولت
 . ۱۲۳۱ دانش و انديشه معاصر، 

۱۳۱
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ /آسمان : تهران -.ترجمه و نگارش از محمدحسن هجرتي(/ ع)نظام اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه امام علي ۹۶ ه
 . ۱۲۳۱ آبي، 

۱۳۱
۲ 

= م  ۱۱۳۶ = ق  ۱۱۰۶ داراالضواء، : بيروت -.ي االسالم او النبوه  و اآمامه عند نصيرالدين طوسينظام الحکم ف 
 ۱۲۶۱ . 

۱۳۱
۱ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۵ م/

بنياد نهج [: تهران] -[.۳ ويرايش ] -.نوشته محمدحسين مشايخ فريدني/ نظرات سياسي در نهج البالغه
 . ۱۲۳۳ البالغه، 

۱۳۱
۱ 

BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱۵۴۳ غ ۳ الف/

لمولفه عبدالحسين احمد االميني النجفي / ...نظره الي الغدير، يحتوي علي اربعمائه و الف بيت الربعين 
جماعه المدرسين بقم المشرقه، موسسه النشر : قم -.اصغر المروجي الخراساني ؛اعداد و تنسيق علي

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۶ االسالمي، 
۱۳۱

۶ 
BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۶ ن ۳۵ ع/

پژوهش و تدوين حسين عليزاده، مجتبي / نظري ديگر در نهج البالغه از منظر استاد شهيد مطهري
نهاد : قم -.معظم رهبري در دانشگاههاپژوهشکده فرهنگ و معارف ؛نهاد نمايندگي مقام [ براي]منيري؛

 . ۱۲۳۱ نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 
۱۳۱

۳ 
BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ن ۳۱ پ/

 . ۱۲۳۱ عروج انديشه، : مشهد -.احسان پوراسماعيلي/ هاي ماندگار نفس

۱۳۱
۳ 

BP  ۴۵  /۵ /۵ ع  
 ۴۹۳۱ ۳ ن

مجمع علمي اسالمي، : تهران -.مرتضي عسکري ؛تنظيم از محمدعلي جاودان/ نقش ائمه در احياء دين
 ۱۲۳۱- . 

۱۳۱
۱ 

 . ۱۲۳۳ مرکز فرهنگي انتشاراتي منير، : رانته -.نقش ائمه در احياي دين 

۱۳۶۰ BP  ۹۳  /۹۵ 
چ۴۹۳۳  ۳۱ ه/  

 . ۱۲۳۱ ، (ع)انتشارات امام محمدباقر: مشهد -.اهتمام جمعي از نويسندگان به(/ ع)نقش زنان در عصر علي

۱۳۶۱ BP  ۵۲/۵  /۱۲۳۱ ميثم تمار، : قم -.احمد فاضلي بيارجمندي/ السالم نقش زنان شيعه در عصر امام علي عليه ۳ ن ۲ ف . 
۱۳۶۳ BP  ۲۶  /۱ 

 ۶۳ ن ۵ ع/
 . ۱۲۳۳ دانشکده اصول دين، : تهران -.مرتضي عسکري/ نقش عايشه در احاديث اسالم

۱۳۶
۲ 

BP  ۲۶  /۱ 
 ۹۵۱۴ الف ۵ ع/
۴۹۳۵ 

نشر : تهران -[.و ديگران... ]مرتضي عسکري ؛مترجمين عطاءمحمد سردارنيا/ نقش عايشه در تاريخ اسالم
 . ۱۲۳۱ ير، من

۱۳۶
۱ 

 . ۱۲۳۱ مرکز فرهنگي انتشاراتي شبر، : تهران -.نقش غدير در امامت حضرت امي عليه السالم 

۱۳۶
۱ 

BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۳ ن ۱۵ الف/

 . ۱۲۳۱ کتاب نيستان، : تهران -.محمد اسدي گرمارودي/ نقش غدير در کمال انسانها

  BP  ۹۳/۹۵ م ۱۳۶۶
 ۳ ن ۹ م/

دفتر نشر فرهنگ : تهران -.محمد مهديان/ السالم ندگاني اميرالمومنين علي عليهمروري بر ز: نقش نگار
 . ۱۲۳۱ اسالمي، 

۱۳۶
۳ 

دفتر تبليغات )بوستان کتاب : قم -.نها از ديدگاه امام علي عليه السالمنقش و حقوق کارکنان در سازما 
 . ۱۲۳۱ ، (اسالمي حوزه علميه قم

۱۳۶
۳ 

BP  ۹۶  /۱۲۳۲ نشر مطهر، : تهران -.محمد محمدي اشتهاردي/ السالم دگي حضرت علي عليهنگاهي بر زن ج .۲ ۱ پ . 

۱۳۶۱ BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ن ۹ م/

سازمان عقيدتي سياسي : هرانت -.محمد محمدي اشتهاردي/ السالم نگاهي بر زندگي حضرت علي عليه
  .۱۲ معاونت تبليعغات و روابط خمومي نشر مطهر، ؟.ارتش جمهوري اسالمي ايران

۱۳۳۰ BP  ۹۶  /۳ م  
 ۴۹۳۶ ۱۵۴۳ الف

 ([فارسي)المستجاد من کتاب االرشاد ]
 -.محمد محمدي اشتهارديتاليف عالمه حلي ؛ترجمه (/ السالم عليهم)نگاهي بر زندگي دوازده امام 

 . ۱۲۳۶ جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، : قم -[.۳ ويرايش ]
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۱۳۳۱ BP  ۲۳۴  /۳ 
 ۴۹۳۵ ۳ ن ۱ غ/

/ السالم السالم در روز عيد غدير به بيان امام هادي عليه زيارت اميرالمومنين عليه: نگاهي بر زيارت غديريه
 . ۱۲۳۰ سهاره، : تهران -.تاليف محمدحسين صفاخواه، عبدالحسين طالعي

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۶۶ ۳ س/

 . ۱۲۶۶ بنياد نهج البالغه، [: تهران] -.يدعلويتاليف ابراهيم س/ نگاهي به ارکان اسالم در نهج البالغه

۱۳۳
۲ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۳۲۳ ب/

وزارت : تهران -.مولف بنياد نهج البالغه/ سوم متوسطه دختران: نگاهي به ارکان اسالم در نهج البالغه
 . ۱۲۳۶ آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، اداره کل امور فرهنگي و هنري، انتشارات تربيت، 

۱۳۳
۱ 

BP  ۲۲۹/۵۱  
 ۱۵۳۵ غ ۳ الف/
۴۹۳۴ 

اي از محمدرضا حکيمي؛ گردآوري  ؛با مقدمه(/  ها در انديشه "الغدير"عالمه اميني و )نگاهي به دريا از دور 
 . ۱۲۳۱ دليل ما، : قم -.و تنظيم اميرمهدي حکيمي

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۳ ن ۳ غ/

آفتاب توسعه، : تهران -.تاليف رضا غالمي/ الغهو آشنايي با نهج الب( ع)نگاهي به زندگي موالي متقيان علي
 ۱۲۳۱ . 

۱۳۳
۶ 

BP  ۲۲۹  /۱ د  
 ۳۱ ن

الضحي،  شمس: تهران -.تاليف حسين درگاهي(/ در مناصب نبي و امام)نگاهي به قامت امامت و واليت 
 ۱۲۳۲ . 

۱۳۳
۳ 

BP  ۵۵  /۹ 
 ۳ د ۱ ش/

بنياد نهج البالغه، : تهران -.علي دواني/ هنگاهي کوتاه به زندگاني پرافتخار سيد رضي مولف نهج البالغ
 ۱۲۳۱ . 

۱۳۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۳ ن ۵۱ الف

انتشارات صدا و )سروش : تهران -.محسن اسماعيلي/ درسهاي ماندگار: نگاهي نو و گذرا به نهج البالغه
 . - ۱۲۳۱ ، (سيما

۱۳۳
۱ 

BP  ۳  /نوشته بهاءالدين / سيزده داستان: السالم شامل عليهطالب  بن ابي امام اميرالمومنين علي: نگين کعبه ۳ ن  ۳۵ ق
 . ۱۲۳۱ نصايح، : قم -.نژاد شائق قهرماني

۱۳۳۰ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ع ۳ ن/

 . ۱۲۳۱ صاله، : قم -.عباس عزيزي(/ ع)نماز از زبان امام علي

۱۳۳۱ BP  ۹۶  /۱۲۳۰ پيام آزادي، : تهران -.شيرازيباز آفريده رضا / السالم داستان زندگي امام علي عليه: نماز عشق ج . ۲ ۲ د . 
۱۳۳

۳ 
BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ن ۱ الف/

: تهران -.نويسنده فريدون اروجلو ؛تصويرگر سليم صالحي ؛طراحي موسسه فرهنگي هنري طاهر/ نماز علي
 . ۱۲۳۳ طاهر، 

۱۳۳
۲ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۳۳ ۹ م ۳ ن/

 [برگزيده. عربي -فارسي . نهج البالغه]
 . ۱۲۳۱ فردابه، : تهران -.ري و ترجمه مرتضي محسني کبيرگردآو/ نماز و روزه

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ م ۳ ن/

 . ۱۲۳۱ محمد وفايي، : قم -.تاليف حسن موسوي/ نماز و روزه در نهج البالغه

۱۳۳
۱ 

BP  ۹۳  /۹ 
 ۳ ن ۱ ع/

 . ۱۲۳۳ نبوغ، : قم -.عباس عزيزي/ السالم نماز و عبادت اميرالمومنين عليه

۱۳۳
۶ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ش ۱ ق/

 [برگزيده. عربي -فارسي . غرر الحکم و درر الکلم]
دار الکتب االسالميه، : تهران -.االسالمي جعفر شيخ/ السالم آن از ديدگاه امير مومنان علي عليهنماز و قر

 ۱۲۳۱ . 
۱۳۳

۳ 
BP  ۹۳  /۹۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ن ۳۵ ع/

 . - ۱۲۳۱ نصايح، : قم -.گردآوري مهدي اميري/ نمي از دريا

۱۳۳
۳ 

PIR  ۳۳۶۲  
 ۴۹۳۳ ۳ ن  ۳۵۹ م/

طالب  بن ابي ترجمه منظوم و منثور از نامه سي و يکم نهج البالغه وصيت مولي الموحدين علي: نمي از يمي
خدا امينيان نهاوندي  ترجمه منظوم اثر کرم/ السالم السالم به فرزندش امام حسن مجتبي عليه عليه

 . ۱۲۳۱ نهاوندي، : مق -.؛ترجمه منثور از علي افراسيابي
۱۳۳

۱ 
BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۲ الف/

 [برگزيده. فارسي. شرح نهج البالغه]
الحديد  ابي تاليف ابن/ السالم ومنان عليهمقدمه شرح نهج البالغه در بيان مناقب و فضايل اميرم: نمي از يمي

 . ۱۲۳۱ بنياد معارف اسالمي، : قم -.؛ترجمه حسين غفاري ساروي
۱۳۱۰ BP  ۹۶  /۵ /۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۱ شريف الرضي، [: قم] -.المولف جمع من العلماء/ نور االبصار في مواليد االئمه االطهار ۳ ن . 
۱۳۱۱ BP  ۴۱۴  /۵ 

 ۳ ت ۱ غ/
السالم في تثبيت خطبه الغدير مويدات حديثيه من کتب اهل السنه لخطبه النبي االعظم  نور االمير عليه

 . ۱۲۳۱ مولود کعبه، : قم -.امير التقدمي المعصومي/ يهاهلل عليه و آله الغدير صلي
۱۳۱۳ BP  ۹۳  /۵ 

 ۹ و ۱ الف/
بوستان توحيد، : تهران -.محمدصادق وحيدي گلپايگاني(/ ع)شرح چهل حديث از امام علي: نور هدايت

 ۱۲۳۰ . 
۱۳۱

۲ 
BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ب۴۹۳۴  
 [عربي -فارسي . نهج البالغه]

موسسه : تهران -.ي ؛ترجمه مصطفي زماني ؛مصحح قاسم شيرجعفريگردآوري سيد رض/ غهنهج البال
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 . ۱۲۳۱ انتشارات نبوي، 
۱۳۱

۱ 
BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ب۴۹۳۱  
 [عربي-فارسي. نهج البالغه]

 . ۱۲۳۱ شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران -.؛ترجمه جعفر شهيدي[ طالب بن ابي علي/ ]نهج البالغه
۱۳۱

۱ 
BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ز۴۹۳۴  

 [عربي -فارسي . لبالغهنهج ا]
 . ۱۲۳۱ ارمغان، : تهران -.ترجمه ناهيد آقاميرزايي/ نهج البالغه

۱۳۱۶ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
الف۴۹۶۶  

 ([عربي  -فارسي )نهج البالغه ]
دفتر نشر فرهنگ : تهران -.؛ترجمه اسداهلل مبشري( ع)طالب اميرالمومنين بن ابي علي/ نهج البالغه

 . ۱۲۶۶،۱۲۳۲ اسالمي، 
۱۳۱

۳ 
BP  ۹۳ /۵۱۴ 
۴۹۳۲ 

 ([عربي -فارسي )نهج البالغه ]
: قم -.اهلل خوئي ؛بامقدمه حائري تهراني الم ؛باترجمه و شرح حبيبالس طالب عليه بن ابي علي/ نهج البالغه

 . ۱۲۳۳ ، (عج)بنياد فرهنگي امام مهدي
۱۳۱

۳ 
BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۲ ۲ خ

يه و تدوين محمدمهدي ته/ اي اهلل العظمي خامنه تنهج البالغه از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آي
 . ۱۲۳۰،۱۲۳۳ الملل،  سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين: تهران -.عليقلي

۱۳۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ي۴۹۳۴  

 [عربي -فارسي . نهج البالغه]
ميثم و  هاي ابن له با نسخهاز روي متن تصحيح شده مرحوم دکتر صبحي صالح و مقاب: نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ تابان، [: تهران] -.؛ترجمه محمد بهشتي/ الحديد و محمد عبده ابي ابن
۱۱۰۰ BP  ۹۳  ۴۹۳۹ البالغه االمام علي و هو ما جمعه السيد الشريف الرضي من کالم اميرالمومنين عل بن ابي طالب  نهج

 . ۱۲۳۲ =م ۳۰۰۱ =ق۱۱۳۱ مکتبه الشروق الدوليه، : قاهره -.شرح محمد عبده/ السالم عليه
۱۱۰۱ BP  ۹۳ ۴۹۶۳ طالب عليهماالسالم بن ابي اميرالمومنين علي... من الخطب و الکتب و الکلم القصار / ... نهج البالغه الثاني .

. = ق۱۱۱۰ موسسه دار الهجره، : قم -.تذکره في نهج البالغه ناسج علي منواله تاليف جعفر الحائري لم
 ۱۲۶۳ . 

۱۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ر۴۹۳۴  

 [عربي -فارسي . نهج البالغه]
: تهران -.شريف رضي ؛مترجم محمدمهدي فوالدوند[ گردآوري(/ ]السالم امام علي عليه)لبالغه نهج ا

 . ۱۲۳۱ صائب، 
۱۱۰۲ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ج۴۹۳۳  
 ([عربي -فارسي . )نهج البالغه]

: تهران -.رجمه عبدالمحمد آيتيده شريف رضي ؛تگردآورن/ السالم اميرالمومنين علي عليه: نهج البالغه
 . ۱۲۳۳،۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : دفتر نشر فرهنگ اسالمي

۱۱۰۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ت۴۹۳۲  

 ([عربي -فارسي )نهج البالغه ]
دفتر : تهران -.اهتمام علي جعفري جعفري ؛به[ محمدتقي]؛ترجمه / السالم نهج البالغه اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۳.۱۲۳۳ نشر فرهنگ اسالمي، 
۱۱۰۱ BP  ۹۳ /۵۱۴ 

۴۹۳۹ 
 [عربي -فارسي . نهج البالغه]

 . ۱۲۳۲ دارالعلم، : قم -.ترجمه علي شيرواني/ السالم نهج البالغه اميرالمومنين عليه
۱۱۰۶ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ي ب۴۹۳۳  
 ([عربي -فارسي )نهج البالغه ]

قلم محمدجعفر امامي، محمدرضا  به يرازي؛؛زيرنظر مکارم ش/ نهج البالغه با ترجمه گويا و شرح فشرده
 . ۱۲۳۳  - ۱۲، (ع)طالب بن ابي مدرسه االمام علي: قم -.آشتياني

۱۱۰۳ PIR  ۳۲۵۹  
 ۳ ن  ۲۶۴۵ ج/
۴۹۳۴ 

 . ۱۲۳۱ اميد مجد، : تهران -.شاعر اميد مجد/ نهج البالغه با ترجمه منظوم

۱۱۰۳ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ي چ۴۹۳۳  

 [عربي. فارسي. نهج البالغه]
/ براساس فرهنگ و ادب پارسي( ع)بالغه پارسي ترجمه متن و محتواي کالم اميرالمومنين علينهج ال

بنياد نهج البالغه، : تهران -.پرور ؛ويراستار سيروس صدوقي الدين دين آورنده شريف رضي ؛از جمالگرد
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۰۱ PIR  ۳۴۲۹  
  ۳ ن  ۳۹۱ ف/

ب۴۹۳۵  

 . ۱۲۳۰ فراروي، : تهران -.مهدي شفيعي پرديسي/ نهج البالغه پرديسي

۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۳۵ 
 ۳ ن ۳ م/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.نويسنده ناصر مکارم شيرازي/ نهج البالغه چرااينهمه جاذبه دارد

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ [عربي -فارسي . نهج البالغه] 
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ي پ۴۹۳۳ تاليف شريف الرضي، (/ ع)طالب بن ابي نين عليها، کلمات قصار اميرالموم ها، نامه خطبه: نهج البالغه 
اصغر فقيهي  ترجمه و توضيح علياحمد موسوي؛ همراه با منتخبي از شرح شيخ عبده ؛ محمدابن ابي

 . ۱۲۳۱ صبا، : تهران -[.۳ ويرايش ] -.؛بازنويسي و ويرايش مهدي طباطبايي
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ث۴۹۳۳  
 [عربي -فارسي . نهج البالغه]

مولف سيد رضي ؛مترجم (/ السالم هعلي)ها و حکمتهاي حضرت اميرمومنان علي ها، نامه خطبه: بالغهنهج ال
 . ۱۲۳۳ پيام آزادي، : تهران -.حسين انصاريان ؛ويراستار حسين استادولي

۱۱۱۲ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ب۴۹۳۱  

 [عربي -فارسي . نهج البالغه ]
: قم -.ترجمه ي محمد علي انصاري قمي(/ ع)م علي کلمات قصار اما. ها خطبه ها و نامه : نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ موسسه انتشاراتي امام عصر، 
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۵۳ ۴۳ ف
 ([فارسي)نهج البالغه ]

 . ۱۲۱۳ اميرکبير، : تهران -.؛ترجمه محسن فارسي/ السالم نهج البالغه در سخنان علي عليه
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۲ 

 ۴۹۵۳ ۴۳ ف
 ([فارسي)نهج البالغه ]

 . ۱۲۱۳ اميرکبير، : تهران -.؛ترجمه محسن فارسي/ السالم نهج البالغه در سخنان علي عليه
۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۵۲ 

 ۳ ش/
السالم به دوستان و دشمنان به فرمانداران و فرماندهان  هاي اميرالمومنين علي عليه شرح نامه: نهج البالغه

 . ۱۲۳۳ احمد احقاقي،  -.قلم حسن شمس گيالني ؛شرح و ترجمه به/ ارتش
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 

 ۴۹۳۴ ۶۲ ج/
ي کوشش محمدمهد به/ ([ع)تلخيص و بازنويسي مباحثي از نهج البالغه امام علي]نهج البالغه شناخت 

 . ۱۲۳۱ اهل قلم، : تهران -.سازمان ملي جوانان[ براي]جعفري ؛زيرنظر اکبر ايراني و عليرضا مختارپور؛ 
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

الف۴۹۳۳  
 ([عربي -فارسي )نهج البالغه ]

ن و تصحيح و مقابله شرح واژگا: با ترجمه فارسي قرن پنجم و ششم([ ع)طالب بن ابي علي]نهج البالغه ... 
 . ۱۲۳۳ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، : تهران -.بقلم عزيزاهلل جويني/ متن

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۱۶۲۲ 
 ۴۹۳۳ ۳ ج

 [شرح( عربي -اردو )نهج البالغه ]
يف الرضي ؛ترجمه تشريح تفسير تقديم الشر[ و گردآوري]تاليف / السالم طالب عليه بن ابي نهج البالغه علي
 . ۱۲۳۳ . = م۱۱۱۱ . = ق۱۱۳۰ انصاريان پبليکشنز، : قم -.حيدر جوادي

۱۱۳۰ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
ذ۴۹۳۳  

 [فارسي. نهج البالغه]
نامه، مقدمه و  ؛تحقيق، ترجمه، تصحيح و واژه[ "ع"بن ابيطالب علي(/ ]سالمال کالم امير عليه)نهج البالغه 
کوشش محمد  ؛ تصحيح نهايي فهرست موضوعي محسن محمودزاده ؛بهها عزيزاهلل کاسب فهرست

 . ۱۲۳۱ نشر محمد، : تهران -.عالمگير تهراني
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ص۴۹۳۳  
 [فارسي. نهج البالغه]

نشر محمد، : تهران -.؛ترجمه عزيزاهلل کاسب([ ع)طالب بن ابي علي(/ ]السالم ير عليهکالم ام: )غهنهج البال
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۵۱۲ 
الف۴۹۳۱  ۳ ز/  

 ([عربي -فارسي )برگزيده . البالغه نهج]
، (س)الزهرا  فاطمه: قم -.؛ترجمه و توضيح مصطفي زماني[گردآورنده سيد رضي/ ]کلمات قصار: لبالغها نهج
 ۱۲۳۱ . 

۱۱۳۲ BP  ۹۳  /۵ 
 ۴۹۳۴ ۳۱ ع ۳ ک/

 [برگزيده. عربي. فارسي. نهج البالغه]
پارسايان، : قم -.ترجمه و توضيح مهدي عليزاده/ کلمات قصار همراه با فهرست موضوعي: نهج البالغه

 ۱۲۳۱ . 
۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۵۱۴ 

ب۴۹۳۶  
 ([عربي -فارسي )نهج البالغه ]

الدين اوليايي ؛ويراستار زبيده  ترجمه از نبي/ بن ابيطالب الحسن علي ابينهج البالغه لالمام اميرالمومنين 
 . ۱۲۳۶ زرين، : تهران -.جهانگيري

۱۱۳۱ BP  ۹۳  ۴۹۳۵الف السالم نسخه المعجم المفهرس مع شرح الکلمات الغريبه مصادر نهج البالغه  نهج البالغه لالمام علي عليه 
جماعه : قم -.الشريف الرضي جمع/ من اختالف العبارهجدول اختالف النسخ المطبوعه موارد شتي 

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ المدرسين في الحوزه العلميه بقم، موسسه النشر االسالمي، 
۱۱۳۶ BP  ۹۳   ۴۹  مطبعه الصدر: قم -.اعداد محمود مرعشي..../ نهج البالغه مصوره من نسخه مخطوطه . 
۱۱۳۳ PIR  ۳۵۳۳  

 ۴۹۳۳ ۳ ن  ۶۳۳ ل/
 . ۱۲۳۱ آفرين،  به: تهران -.شاعر محمدحسين سلطاني/ الغه منظومنهج الب

۱۱۳۳ PIR  ۳۲۲۹  
 ۴۹۳۴ ۳ ن  ۲۳۶ ل/

نظم از حسين مالئي / االسالم براساس نسخه فيض( ع)بن ابيطالب اميرالمومنين علي "منظوم"نهج البالغه 
 . ۱۲۳۱ احرار، : تبريز -.علمداري

۱۱۳۱ PIR  ۳۵۳۳  /۱۲۳۱ جليل، : مشهد -.اهتمام اشعار علي توکلي به(/ ها خطبه)البالغه منظوم نهج   ۳ ت . 
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 ۴۹۳۴ ۳ ن

۱۱۲۰ BP  ۹۳ ۴۹۳۳ ؛گردآورنده الشريف الرضي/ السالم طالب عليه بن ابي الحسن علي من کالم اميرالمومنين ابي: نهج البالغه.- 
 . ۱۲۳۱ . = م۳۰۰۰ . = ق۱۱۳۱ موسسه انصاريان، : قم

۱۱۲۱ BP  ۹۳ ۴۹۳۳ ؛گردآورنده الشريف الرضي/ السالم طالب عليه بن ابي الحسن علي من کالم اميرالمومنين ابي: نهج البالغه.- 
 . ۱۲۳۱ . = م۳۰۰۰ . = ق۱۱۳۱ موسسه انصاريان، : قم

۱۱۲۳ BP  ۹۳  /۵۱۴ 
چ۴۹۳۵  

 [عربي -فارسي . نهج البالغه]
گلستان : تهران -.ترجمه محمد مقيمي/ السالم بن ابيطالب عليه الغه ميراث درخشان امام علينهج الب

 . ۱۲۳۰ کتاب، 
۱۱۲

۲ 
BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۲ س ۳ پ/

 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.نويسنده جعفر سبحاني/ نهج البالغه و آگاهي از غيب

 . ۱۲۳۳ =  ق ۱۱۳۱ = م  ۳۰۰۲ دارالمورخ العربي، : بيروت -.صادق عبدالرضا علي/ ج البالغه و الطب الحديثنه  ۱۱۲۱
۱۱۲

۱ 
BP  ۹۳  /۵۵ 
 ۴۹۳۳ ۳ ن ۲ د/

نوشته حامد حضني داوود ؛ترجمه ابوالقاسم / السالم نهج البالغه و تائيد نسبت آن به امام علي عليه
 . ۱۲۳۱ بنياد نهج البالغه، : تهران -.امامي

۱۱۲۶ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۳ ش ۳ آ/

 .... نهج البالغه و تربيت بررسي تطبيقي نهج البالغه 

۱۱۲
۳ 

Z  ۳۵۱۵  /دانشگاه تهران، : تهران -.تاليف ابراهيم ديباجي/ نهج البالغه و ميراث هاي مکتوب آن در دانشگاه تهران ۳ ن
 . ۱۲۳۱ موسسه انتشارات و چاپ، 

۱۱۲
۳ 

BP  ۹۳  ۴۹۳۹ و هو مجموع ما اختاره الشريف ابوالحسن محمد الرضي  بن الحسن الموسوي  من کالم : البالغه نهج
خققه وزاد  في شرح زيارات هامه محمد محيي . شرحه محمد عبده / ي طالبالمومنين علي بن ابامير

 . مطبعه االستقامه -.الدين الباقي
۱۱۲۱ BP  ۹۳ ۴۹۳۹ الحسن  بن الحسن الموسوي من کالم ابي و هو مجموع ما اختاره الشريف ابوالحسن محمدالرضي: نهج البالغه

منظمه االوقاف و االمور  -.علميه صبحي الصالحضبط نصه و ابتکر فهارسه ال/ السالم طالب عليه بن ابي علي
 . ۱۲۳۲ . = ق۱۱۱۱ الخيريه، دار االسوه للطباعه و للنشر، 

۱۱۱۰ BP  ۹۳  ۴۹۳۳ص الحسن  بن الحسن الموسوي من کالم ابي و هو مجموع ما اختاره الشريف ابوالحسن محمدالرضي: نهج البالغه 
منظمه االوقاف و االمور  -.لعلميه صبحي الصالحضبط نصه و ابتکر فهارسه ا/ السالم عليهطالب  بن ابي علي

 . ۱۲۳۱ . =ق۱۱۳۱ الخيريه، دار االسوه للطباعه و للنشر، 
۱۱۱۱ BP  ۹۳ ۴۹۳۲ [نهج البالغه] 

بن الحسن الموسوي من کالم  و هو مجموع مااختاره الشريف ابوالحسن محمدالرضي: نهج البالغه
جمع و اختيار شريف الرضي؛ ضبط نصه صبحي / مالسال طالب عليه ابي بن الحسن علي لمومنين ابياميرا

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۳۱ دارالحديث للطباعه والنشر، : قم -.الصالح
۱۱۱۳ BP  ۹۳  ۴۹۳۹ رح ش(/ ع)و هو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من کالم االم اميرالمومنين علي بن ابي طالب : البالغه نهج

 . مکتب االعالم االسالمي -.محمد عبده
۱۱۱۲ BP  ۹۳  ۴۹۳۹ و هو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من کالم سيدنا اميرالمومنين عل بن ابي طالب : البالغه نهج

 . دارالفکر -.شرح محمد عبده/ السالم عليه
۱۱۱۱ BP  ۹۳  ۴۹۳۹ کالم سيدنا اميرالمومنين عل بن ابي طالب و هو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من : البالغه نهج

موسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت -.خرج مصادره حسين االعلمي. حمد عبده شرحه م/ السالم عليه
 . ۱۲۳۳ . = م۳۰۰۲  --. ق۱۱۳۱ 

۱۱۱۱ BP  ۹۳ ۴۹۳۵ ئله و حکمه و السالم و اوامره و کتبه و رسا و هو مجموعه خطب موالنا اميرالمومنين عليه: نهج البالغه
 -[.؟۳ ويرايش ] -.ق و فهرسه صبحي صالح، تحقيق فارس تبريزيانتاليف الشريف الرضي ؛تعلي/ مواعظه

 . ۱۲۳۰ . = ق۱۱۳۳ موسسه دار الهجره، : قم
۱۱۱۶ BP  ۲۴۵  /۵ 

 ۴۹۳۲ ۳ ن ۳ ع/
 الحسني اهلل ؛علق عليه عين "مه الحليالعال"بن يوسف المطهر الحلي  الحسن/ نهج الحق و کشف الصدق

 . ۱۲۳۳ . = ق۱۱۱۱ دار الهجره، : قم -.االرموي ؛قدم له رضا الصدر
۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۴ 

 ۹۱ م/
 [برگزيده. نهج البالغه]

عزيز تاليف محمدباقر المحمودي ؛تصحيح / نهج السعاده في مستدرک نهج البالغه باب الکتب و الرسائل
 . - ۱۲ . =   ق۱۱ مي، موسسه الطباعه و النشره، وزاره الثقافه و االرشاد االسال: تهران -.طالب آل

۱۱۱
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۳ ن ۱ الف/

 . ۱۲۳۱ نشر تربت،  -.کاظم ارفع/ السالم شرح خطبه غديريه موال اميرالمومنين علي عليه: نهج الواليه

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ عابد، : تهران -.پور ردآورنده جواد عقيليگ/ السالم نهضت خدمات رساني به مردم از ديدگاه امام علي عليه
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 . ۱۲۳۳  ۳ ع ۱۵ خ/
۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ي  ۳۶ د/
موسسه فرهنگي دانش و انديشه : تهران -.سفارش کانون انديشه جوان حسن يوسفيان ؛به/ نياز به دين
 . ۱۲۳۱ معاصر، 

۱۱۱۱ BP  ۲۳  /۲۲ 
 ۲ و ۱ ب/

در بستر شهادت در ديدار با بانوان مهاجر و ( س)ي حضرت صديقه نگاهي تحليلي بر خطبه: واپسين گفتار
 . ۱۲۳۳ نور االصفياء، : قم -.محمدحسين بروجردي/ انصار

۱۱۱۳ BP  ۲۲۹  /۵ /۶ آ  
 ۴۹۳۵ ۱۵۱۴ م

تاليف محمدمهدي آصفي ؛ترجمه حسن / نگرشي نو بر راهبرد حديث غدير در تعيين امام: واژه ماندگار
 . ۱۲۳۰ دليل ما، : قم -.چي شانه

۱۱۱
۲ 

BP  ۹۳  /۳۵ 
 ۶۵۵۱۴ ن ۳ ص/
۴۹۶۱ 

 ([فارسي)وقعه صفين ]
خدمات فرهنگي رسا، : تهران -.تاليف نصربن مزاحم منقري ؛ترجمه کريم زماني/ واقعه صفين در تاريخ

 ۱۲۶۱ . 
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 

 ۳ ج ۹ و/
مرکز نشر  :قم -.گردآوري و تنظيم از آثار جوادي آملي، سعيد بندعلي/ وحدت جوامع در نهج البالغه

 . ۱۲۳۰ اسراء، 
۱۱۱

۱ 
BP  ۹۳  /۵۱۲۹ 
 ۴۹۳۳ ۳۳ ج

دفتر نشر : تهران -.عالمه جعفري ؛گردآوري، تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي/ وحدت عالي انساني
 . ۱۲۳۳ فرهنگ اسالمي، 

۱۱۱۶ BP  ۴۱۲  /۲ 
 ۶ و ۵ ر/

ئمه اهلل عليه و آله و ا خدا صليوصيتهاي تربيتي، اخالقي، اجتماعي رسول : شامل: وصايا الرسول و االئمه
دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : تهران -.تاليف و ترجمه هاشم رسولي محالتي/ السالم معصومين عليهم

 ۱۲۳۶ . 
۱۱۱

۳ 
BP  ۹۳  /۵ 
 ۲ ک ۶ و/

 . وصاياي چهارده معصوم عليه السالم

۱۱۱
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ /۳ ح  
 ۶ و

: بيروت -.تاليف علي نقي الحيدري/ ضو العقل و النقلي بحث و تحقيق لالمامه عل. وصي الرسول االاعظم 
 . ۱۲۶۱ = م  ۱۱۳۳ = ق  ۱۱۰۳ ، (ع)موسسه اهل البيت 

۱۱۱۱ BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۶ و ۱۳ الف/

 . ۱۲۳۱ افق فردا، : قم -.احمد اسدنژاد/ اهلل عليه و آله و سلم کيست؟ وصي پيامبر صلي

۱۱۶۰ BP  ۹۳  /۵ /۶ و 
۴۹۶۱ 

 . ۱۲۶۱ = م ۱۱۳۱ = ق ۱۱۰۱ داراالضوا، : بيروت -....مومنين البنه  الحسن وصيه االمام اميرال

۱۱۶۱ BP  ۲۹۵  /۳ و  ۲ ط 
۴۹۳۳ 

اظم طباطبايي ؛ترجمه علي تاليف محمدک/ (ع)و سيره امام علي( ع)وفاق اجتماعي در سخن معصومان
 . ۱۲۳۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، : تهران -.نصيري

۱۱۶۳ BP  ۴۳۳  /۴ 
 ۳ و  ۴۳۵ ص/

 . ۱۲۳۳ نما،  هستي: تهران -.احمد صادقي اردستاني(/ السالم عليهم)وقايع رمضان و شهادت علي

۱۱۶۲ BP  ۹۳  /۳۵ /حسين الهاشمي النجفي ؛تحقيق الموسسه االسالميه للبحوث و بن ال لمولفه علي/ وقعه النهروان او الخوارج ۳ ن
 . ۱۲۳۳ = ق ۱۱۳۲ ار الهدي، د: قم -.المعلومات

۱۱۶۱ BP  ۹۳  /۳۵ 
 ۴۹۳۶ ۶ ن ۳ ص/

مکتبه آيه العظمي : قم -.لمنقري ؛تحقيق و شرح عبدالسالم محمد هارونلنصربن مزاحم ا/ وقعه صفين
 . ۱۲۳۶ . = ق۱۱۱۳ المرعشي النجفي، 

 . ۱۲۳۲ مرکز جهاني علوم اسالمي، : قم -.واليت در پرتو آيات  ۱۱۶۱
۱۱۶۶ BP  ۴۵۱  /۳ ج ۳ و 

۴۹۳۳ 
 . ۱۲۳۱ مرکز نشر اسراء، : قم -.پور جوادي آملي ؛گردآوري و تنظيم مصطفي/ واليت در قرآن

۱۱۶۳ BP  ۲۲۹  /۳ 
 ۳۳ و ۳ ج/

 . ۱۲۳۱ مرکز نشر اسراء، : قم -.جوادي آملي/ واليت علوي

۱۱۶۳ BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۱۵۳۱ الف ۳ ب/
۴۹۳۲ 

شيخ در پاسخ به نوشته : و سنت پيامبر صلي اهلل عليه و آلهدر قرآن کريم : السالم واليت علي عليه
منير، : تهران -.مرتضي عسکري(/ چرا واليت علي در قرآن نيست)ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ 

 ۱۲۳۱،۱۲۳۳ . 
۱۱۶۱ BP  ۹۳  /[پ] ۳ و ۱ ش 

 . ۱۲۳۱ انصاري، : قم -.مو لف سيد رضي/ واليت نامه
۱۱۳۰ PIR  ۱۵۵۹  

 ۱ ف ۱ غ/
مولف مهر علي فدوي / المهرعلي فدوي خويينامه غديريه گزارشي از قصيده غديريه و زندگينامه مواليت 

 . ۱۲۳۶ انصاريان، : قم -.تهيه و تنظيم علي صدرايي خويي. خويي 
۱۱۳۱ BP  ۲۲۹  /۵ 

 ۳ و ۳ ص/
ي موسسه فرهنگ: تهران -.تاليف محمدحسين صفاخواه/ السالم واليت و امامت اميرالمومنين عليه

 . ۱۲۳۰ انتشاراتي آمه، 
۱۱۳۳ DSR  ۴۶۳۲   به روايت مقام معظم رهبري( ع)ويژگيها و سيره امام علي . 
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 ۳ و ۳ ع/

۱۱۳
۲ 

BP  ۹۳  /۱ 
 ۹۵۱۴ الف ۱۱ م/
۴۹۳۴ 

 -.هادي مدرسي ؛مترجم محمدصادق پارسا/ السالم ويژگيهاي اخالقي در شخصيت حضرت علي عليه
 . ۱۲۳۱ ، (ع)محبان الحسين: تهران

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۱ /۵ ن  
 ۴۹۳۲ ۶۵۱۴ خ

 [عربي -فارسي . خصايص امير المومنين علي بن ابي طالب عليه السالم ]
ويژگي هاي اميرمومنان  علي بن ابي طالب عليه السالم ترجمه و تحقيق خصايص امير المومنين علي بن 

: قم -.ش فتح اهلل نجارزادگانترجمه و نگار .تاليف ابو عبدالرحمان احمد بن شعيب نسايي / ابي طالب
 . ۱۲۳۳ دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، . بوستان کتاب 

۱۱۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵ 
 ۲۹ ع ۳ ک/

پيام : قم -.تهيه و تنظيم مهدي عبداللهي/ السالم هدايت و سياست در پرتو گفتگوهاي اميرالمومنين عليه
 . ۱۲۳۱ السالم،  امام هادي عليه

۱۱۳۶ BP  ۹۳  /۲۵۳ 
 ۳ ش/

 . ۱۲۳۱ . = ق۱۱۱۳ موسسه انصاريان، : قم -.االسالمي تاليف حسين شيخ/ في تنظيم غرر الحکم: هدايه العلم

۱۱۳
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۱ ه ۳ د/

 . ۱۲۳۲ انتشارات حضرت معصومه، : قم -.مولف حامد دلبيشه..../ واقعه غدير . هديه غدير زندگاني 

۱۱۳
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵ 
 ۴۹۳۹ ۱ ه ۹ م/

؛مترجم حسين غفاري / متن و ترجمه خطبه پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله.: ..ه من موالي اويمهر ک
 . ۱۲۳۲ شوق، : ساري -.ساروي

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۲۳ 
 ۴۹۳۳ ۲ ک/

اسالمي نمايندگي ولي گردآوري مرکز تحقيقات / هزارحديث اميرالمومنين عليه السالم در هزار موضوع
 . ۱۲۳۱ مرکز تحقيقات اسالمي، . نمايندگي ولي فقيهدر سپاه[: تهران] -.درسپاه فقيه

۱۱۳۰ BP  ۲۵۴  /۳۵ 
 ۳ ص ۲ الف/

تاليف احمد / هشام بن الحکم مدافع حريم واليت شاگرد مبرز مکتب جعفري و متکلم معروف قرن دوم
 . ۱۲۳۱ نشر آفاق، : تهران -.صفائي

۱۱۳۱ BP  ۳  /۱۲۳۳ بهشت بينش، : قم -.ناهيد طيبي/ السالم با فاطمه عليهاالسالم هفت آسمان خاطره از علي عليه ۳ ه  ۳ ط . 
۱۱۳۳ BP  ۹۳  /۳ ه ۳ م 

۴۹۳۵ 
 . ۱۲۳۰ يار،  مهدي: قم -[.۳ ويرايش ] -.محمدحسين مهرآيين/ هماي رحمت

۱۱۳
۲ 

BP  ۹۳  /فري؛ زيرنظر اکبر دي جعتاليف محمدمه/ (ع)بن ابيطالب مروري بر زندگي سياسي امام علي)هماي رحمت  ۳ ه  ۳ ج
 . ۱۲۳۱ اهل قلم، : تهران -[.براي سازمان ملي جوانان]ايراني، عليرضا مختارپور ؛

۱۱۳
۱ 

BP  ۲۴۲  /۵ 
 ۲۵۱۴ ل  ۳۵ س/
۴۹۳۴ 

بنياد معارف اسالمي، مرکز نشر، : قم -.محمدتيجاني تونسي ؛ترجمه محمدجواد مهري/ همراه با راستگويان
 ۱۲۳۶ . 

۱۱۳
۱ 

BP  ۹۳  /۵۱۲ 
 ۴۹۳۳ ۲ ع/

 [عربي -فارسي . برگزيده. نهج البالغه]
کاظم [ ترجمه]؛/ همراه کلمات قصار نهج البالغه ها به ها و نامه هاي خطبه خالصه آموزه: همگام با نهج البالغه

 . ۱۲۳۱ موسسه فرهنگي، انتشاراتي آفرينه، : تهران -.عابديني مطلق، اميرشهريار امينيان
۱۱۳۶ BP  ۹۳  /۱ 

 ۳ ي ۲ و/
 . ۱۲۳۰ اژدهاي طاليي، : تهران -.واال... ا محقق حجت(/ السالم عليه)اميرالمومنين علي ياد

۱۱۳
۳ 

BP  ۲۲۹  /۵۱ 
 ۱ غ  ۳ الف/

 . ۱۲۳۳ نيک معارف، : تهران -.تاليف نادر فضلي/ يادگار غدير

۱۱۳
۳ 

BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۴۹۶۴ ۳ ک/

ارشاد ري و تنظيم بنياد نهج البالغه؛ وزارت گردآو/ ۱۲۶۱ =  ۱۱۰۳يادنامه دومين کنگره هزاره نهج البالغه، 
 . ۱۲۶۲ وزارت ارشاد اسالمي،  وزارت ارشاد اسالمي: تهران -.اسالمي، اداره کل انتشارات و تبليغات

۱۱۳۱ BP  ۹۳  /۳۳ 
 ۲ ي ۳ ج/

 . ۱۲۱۳ کتابفروشي اسالميه، : تهران -.فر اکبر جاليي گردآورنده علي/ السالم ياران باوفاي علي عليه

۱۱۱۰ BP  ۹۳  /۳۳ 
 ۲ ي ۳ ر/

سازمان عقيدتي سياسي : تهران -.محمد باقر روشندل/ ياران علي عليه السالم در سنگر دفاع از واليت
 . ۱۲۳۱ ارتش، 

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۱ ع ۲ ي/

 . ۱۲۳۰ سلسله، : قم -.عباس عزيزي(/ ع)يتيم نوازي امام علي

۱۱۱۳ BP  ۹۳  /۵۳ 
 ۹ م ۳ ي/

 [برگزيده. يعرب -ارسي ف. نهج البالغه]
 . ۱۲۳۰ فردابه، : تهران -.؛گردآوري و ترجمه مرتضي محسني کبير([ ع)طالب بن ابي علي/ ]يقين

۱۱۱۲ BP  ۹۳  /۱ 
 ۳ ي ۲ ز/

 . ۱۲۳۱ حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، : قم -.محبوبه زارع/ يک پلک تحير

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /نمايندگي ولي فقيه در  -.تهيه و تنظيم مرکز تحقيقات اسالمي/ سالمال زندگي از امام علي عليه يکصد درس ۲ س
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 . ۱۲۳۱ سپاه پاسداران انقالب اسلمي،  ۴۹۳۳
۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ي ۲۵ د/
نويسنده مرتضي (/ ع)مجموعه پانزده داستان کوتاه درباره زندگي حضرت علي: يک صدف از هزار

 . ۱۲۳۶ ميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز انتشارات، حوزه عل: قم -.دانشمند
۱۱۱۶ BP  ۹۳  /۹۵ 

 ۳ ي ۳ ک/
 -.انتخاب و گردوآري حميدرضا کفاش/ السالم يکصد و ده درس زندگي از سيره عملي حضرت علي عليه

 . ۱۲۳۱ نشر عابد، : تهران
۱۱۱۳ PIR  ۱۵۳۲  /۳۲ ع  

 ۹ م
مولف محمدعلي مجاهدي / السالم ت اميرالمومنين علي عليهدر مدايح و مراثي حضر: يک قطره از دريا

 . ۱۲۳۰ هجرت، : قم -(.پروانه)
۱۱۱۳ BP  ۲۲۳/۱  

 ۴۹۳۲ ۳ ي ۹ ن/
 . ۱۲۳۳ بنياد معارف اسالمي، : قم -.محمدصادق نجمي/ يک منظره علمي در پاسخ عالمه قاضي خضري

۱۱۱۱ BP  ۹۳  /۹۵ الف  
 ۴۹۳۳ ۳ ي

موسسه : قم -.روي اردوباري ؛ترجمه و تنظيم حسينعلي عربيمدعلي غمولف مح/ يگانه مولود کعبه
 . ۱۲۳۱ ، (قدس سره)آموزشي و پژوهشي امام خميني

موسسه االعلمي : بيروت -.بويه في مناقب االمام علي و اهاللبيتينابيع الموده سجل عظيم لالحاديث الن  ۳۰۰۰
 . ۱۲۳۶ = م  ۱۱۱۳ = ق  ۱۱۱۳ للمطبوعات، 

 . ۱۲۳۱ = م  ۳۰۰۳ = ق  ۱۱۳۳ دارالهادي، : بيروت -.االنسانيه يوم الغدير االغريوم   ۳۰۰۱
۳۰۰۳ BP  ۴۱۵  /۲ د  

 ۵۵ ح
ق ۱۱۰۶ داراالضوا، : بيروت -.تاليف طالب الحسيني الرفاعي/ يوم الدار بحث االستداللي يتعلق بخالفه النبي

 . ۱۲۶۱ = م  ۱۱۳۶ = 
۳۰۰۲ BP  ۳۳۲  /۱۱ 

 ۱ ي ۱ ف/
 . ۱۲۳۳ = م  ۱۱۱۲ دارالفاطميه، : دمشق -.نبيل فياض/ الشقيفه.. ر الجمل من يوم انحد

 


